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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Anh Nguyễn Tiến Toàn mơ ước sản xuất được 

những chiếc xe lăn nhãn hiệu Việt Nam, giá cả phù 

hợp, phục vụ cho những người tàn tật. 

Mơ ước của anh đã thành sự thật. Thiên hồi ký 

của anh gợi cho tôi ý nghĩ về niềm vui của một người 

thấy đời mình đã làm được một việc có ích. 

Tôi thật sự trân trọng khi đọc những dòng hồi ký 

này. Và xin giới thiệu cùng bạn đọc. 

 

Nguyễn Quang Sáng 
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VỚI ANH 

 

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường hiện tạm thời phải ngồi trên xe lăn. Anh viết những dòng này về 

người bạn chủ cơ sở sản xuất xe lăn … 

Anh Nguyễn Tiến Toàn phải trải qua một cuộc sống ba chìm bảy nổi đã biết bao phen! Nhưng anh đã 

vượt qua tất cả bằng nét mặt vui cười, tấm lòng hào hiệp với bạn, một nhân cách quân tử thật ngay thẳng và 

bình thản đến nỗi chúng tôi – bạn của anh – hàng chục năm qua không hề biết anh đã “khổ” và “đỡ khổ”  lúc 

nào cả. 

Bây giờ anh đã là một nhà doanh nghiệp. Về cơ sở, anh là chủ một Xí nghiệp chuyên sản xuất Xe 

Lắc, Xe Lăn Tay vừa phục vụ cho ích lợi xã hội, vừa tạo ra công việc để nuôi một số sinh viên của quê 

hương Phú Yên của anh. 

Tôi được quen với một bạn đã tốt nghiệp Đại Học, làm việc trong một liên doanh với Úc, nhưng anh 

ta vẫn tự hào là xuất thân từ lò Kiến Tường. 

 Anh Trụ Vũ, một nhà thơ đằm thắm của xứ Huế, có lần tặng anh Tiến Toàn một câu đối:  

“Kiến thức, kiến văn, vạn kiến thênh thang về kiến tánh 

Toàn tâm, toàn lực, bách toàn phơi phới tới toàn chân” 

 Tôi là người bạn của anh Tiến Toàn, nhưng về phép lập chí ở đời, tôi xin đi theo học anh. 

 Tôi nói thật đấy, đừng bảo tôi nói lời gì khác! 

 

Hoàng Phủ Ngọc Tường 

                                                                                                                                                Huế, 12.11.1998 

                                                                                                                                               (Viết trên xe lăn) 
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TUỔI THƠ 

 Tôi bỗng nhớ đến con sông quê hương khi tôi lái chiếc xe Peugeot màu xám đen qua cầu Sài Gòn trên 

con đường đến xưởng làm xe lăn hiệu Kiến Tường của tôi vào một buổi sáng mờ sương. 

 Con sông cùng tên với tên làng, sông Hà Bằng – làng Hà Bằng tỉnh Phú Yên. Tôi ra đời vào ngày 23-

04-1946, nhằm ngày hai mươi hai tháng ba năm Bính Tuất.  

 Làng tôi là một thung lũng nằm lọt thỏm giữa dãy  núi Trường Sơn. Trường Sơn trong con mắt tôi 

như hàng trăm hàng ngàn cái bánh ú chồng lên nhau, trùng trùng điệp điệp. Con sông Hà Bằng chẳng biết bắt 

nguồn từ đâu, chắc là từ đầu nguồn của một con suối, chảy qua làng như là nguồn an ủi trôi qua một quê 

nghèo. 

 Con sông dưới thung lũng qua bao nhiêu ghềnh thác mà sao là Hà Bằng. Có lẽ ông bà tổ tiên mong 

ước người làng được yên bình bên con sông êm đềm. Những con sông vẫn là con sông với đời sống của 

mình. 

 Năm 1956, mười tuổi, tôi học lớp Một. Trẻ con nào mà không thích sông? Hạnh phúc của trời cho 

mà! Lặn hụp đã đời, khi tôi lên bờ ôm quần áo trong tay, nhìn lại con sông thấy có hai mái đầu tóc dài trôi 

lên hụt xuống.Tôi la to: “Cứu với, cứu với”, nhưng toàn lũ nhỏ, dưới mười tuổi nên không đứa nào cứu được. 

Hai cái đầu trôi xa và mất hút. Kêu người lớn lặn vớt lên thì ra hia đứa con gái. Để xác chúng lên bờ, kêu cha 

mẹ ra nhìn  mặt thì máu trong miệng trào ra. Hai đứa được chon trên đồi cạnh trường học của chúng tôi. 

Chiều chiều , cha mẹ, người than lên đặt củi đốt lửa sưởi ấm cho hai đứa. Lũ học trò chúng tôi nhìn lên muốn 

khóc, bỗng thấy mình quá nho nhoi. 

Mùa mưa, nước lũ từ thượng nguồn đỗ xuống dữ dội. Có đêm mưa bão lớn, đang ngủ nghe tiếng 

nước đổ ầm ầm, tiếng réo ào ào, khi thức dậy thấy nhà cửa lênh đênh trên biển nước mênh mông. Có nhà trôi 

từ trên nguồn xuống, cả gia đình ngồi trên nóc nhà huỏ nón, huơ áo trắng kêu cứu, nhưng ai cứu được ai?  

Nghiêng, rồi ụp một cái nhà lộn nhào, cả gia đình con cái bị dòng nước gầm réo cuốn trôi. Năm bẩy ngày sau 

nước rút, than nhan của họ đi ghe xuôi dòng nước tìm xác, có xác mất trên ngọn tre, treo lơ lửng.Qạu từng 

bầy như như  tàn của một đám cháy, “quang quác” quầng đảo theo sông trên xác chết. 

Tôi sinh ra đời cũng là thời kỳ gian khổ nhất của đất nước.Năm 1945, Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, 

Nhật rút quân ra khỏi, Việt Nam quân Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch đỗ vào miền Bắc, mang theo ghẻ 

hắt lào và đới khổ. Hai triệu người miền Bắc chết đói. Vào nhừng năm này miền Nam lúa tốt thành tro than, 

miền Bắc thì đói rách. Mặt trận Việt Minh ra đời, Pháp đổ quân vào miền Nam để chia cắt đất nước, từ Đèo 

Cả trở vào thuộc Pháp kiểm soát, Đèo Cả trở ra thuộc chính quyền Việt Minh. Lâu lâu, Pháp đổ bộ vào bờ 

biển, dân làng ồng gánh kéo nhau lên núi tản cư. Đại bác từ biển bắn lên, trên trời máy bây dội bom đận 

xuống , kéo dài suốt chin năm kháng chiến. 
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Năm 1946, cha tôi vào Nam mua gạo bằng ghe bầu có buồm.  Mẹ tôi bụng mang dạ chửa, ở nhờ dưới 

chái nhà ông Nhành, rồi sanh ra tôi. Mẹ tôi không có cái ăn, người đàn bà hai mươi sáu tuổi sinh con đầu 

lòng, không cha không mẹ. Mẹ tôi thương cha tôi ông bà ngoại không bằng lòng. Ông bà nội ở trong làng 

nhưng cũng không ngó ngàng gì đến, vì cha tôi đã có một đời vợ trước, một đứa con riêng, anh Đón. Sau này 

mẹ tôi nuôi anh Đón vì mẹ anh có chồng khác rồi bệnh chết. Tôi sinh ra đời trong sự đói khổ của dân tộc, cô 

đơn của mẹ, thiếu thốn của cha. Mẹ tôi không đủ ăn, phải tự ra vườn vặt vãnh rau lang, rau dền, rau má đắp 

đổi qua ngày chờ cha tôi về. May mắn cha tôi về một ghe gạo, có cái ăn, bán lấy lời và một phần cứu đói dân 

làng. 

Rồi cha tôi theo Việt Minh chống Pháp. Tôi lớn lên trong sục sôi lửa đạn. Làng tôi bộ đội đóng quân, 

cơ quan Tỉnh Ủy Phú Yên đặt đại bản doanh. Cha tôi ở trong đoàn quân kháng chiến. lâu lâu về làng một lần. 

Có hôm, ông đưa về làng một con voi lớn, được cột ở chợ dưới bóng cây bã đậu. Cả làng kéo ra xem. Người 

nào nứt chân chờ voi ỉa đạp, con nít đứa nào ghẻ chóc, con sát con rạ đưa voi quấn lên vòi cho vô miệng. Hết 

bệnh đâu không thấy, thấy đứa trẻ khóc rống mặt tái xanh. Tôi sợ lắm. 

Người nài cho con voi quỳ xuống, chất gạo lên bành voi, rồi cha tôi ngồi lên. Voi đi về miền núi xa. 

Tôi thấy cha tôi oai lắm, ngồi sừng sững trên mình voi, cao lớn hơn tất cả, cao nhất, dù tôi trèo lên cây cũng 

không bằng cha mình. Lũ nhỏ chúng tôi tiễn voi đi bụi bay mù trời, khuất rồi vẫn còn trông theo. 

Chúng tôi ở trong đoàn thiếu niên tiền phong, cũng sinh hoạt, cũng kiểm điểm kiểm thảo, mà trông 

nhất là Tết Trung Thu. Năm nào cũng được cắm trại, ăn bánh, nhưng năm nào cũng bị mưa lớn phải bỏ trại 

vào nhà dân, ngủ nhờ. 

Cha tôi thì đi biền biệt, thỉnh thoảng mới về. Đến năm 1954, mẹ tôi sinh đứa em thứ ba mới bảy ngày 

đã được lệnh tản cư. Gia đình chúng tôi bồng bế dắt dìu nhau chạy về núi, sợ Tây đổ bộ. Vào núi Hố Chình, 

bao cảnh con lạc cha mẹ kêu khóc thảm thiết. Cảnh nhà tôi không hơn gì. Cha tôi đưa  mẹ con chúng tôi vào 

rừng. Năm đứa nhỏ, mà đứa lớn nhất là anh Đón tôi mới mười lăm tuổi, đứa con nhỏ nhất mới bảy ngày, tôi 

tám tuổi và mẹ tôi là người đàn bà mới sinh. Cha tôi bỏ theo đoàn quân tập kết ra Bắc. Vì bận bịu thê noa, 

ông ra đến Phú Tài đi không được, bị Tây bắt nhốt sáu tháng. 

Ngày hiệp định Genève ký kết, mẹ con tôi về lại làng. Không còn gì hết. Ngày tản cư mẹ tôi có chon 

một hũ tiền tín phiếu và một hũ khoai mì khô. Hũ tiền khi về đã hết giá trị, còn hũ khoai đào lên hầm ăn qua 

ngày. Cha không về, chúng tôi nghư nghé lạc đàn, mẹ tôi tần tảo nuôi con. Bà mua khoai về giã bột tráng 

bánh bán kiếm lời mà sống, cơm gạo chỉ có khoai mì. Cả nhà làm việc quần quật. mẹ tôi tráng bánh, tôi và 

anh tôi đem phơi. Tám tuổi đầu tôi đã lao động kiệt lực từ năm giờ sáng tới ba giờ chiều. Làm việc mười 

tiếng một ngày, đúng mười tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, lơ là vào đâu được. Mẹ tôi đã biết sản xuất theo 

phương pháp dây chuyền, nước sôi lửa cháy, bánh tráng ra vỉ, anh tôi và tôi phơi chậm vài phút là bánh đã 

đầy vỉ, cứ thế mà chạy. 

Tuổi thơ vất vả tôi khao khát được học hành, được xây dựng cơ nghiệp để mẹ tôi, cha tôi, anh em tôi 

thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nỗi khao khát ấy như ngọn lửa âm ỉ suốt quãng đời sau này của tôi. 
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*** 

Sau ngày hiệp định Genève, con sông Bến Hải chia đất nước thành hai miền Bắc, Nam. Miền Nam 

thời Ngô Đình Diệm, làng tôi, các ông giàu, địa chủ lên nắm quyền. Xã trưởng, Ấp trưởng, Công an, Cảnh 

sát đều là người có máu mặt, người có học ở làng. Là người có học mà sao họ ác đến vậy, với tôi thật khó 

hiểu. Họ bắt  những người Đảng viên Cộng sản như cha tôi lên đứng trên bục rồi dưới tố. Nào, mày là thằng 

độc ác, giết chồng giết cha tao, bắt chồng con tao đi tiếp vận chết đường chết xá. Họ vừa chửi, vừa khóc la, 

thấy mà thảm, mà buồn cười. Ông Sự là Đảng viên Cộng sản bị đấu tố đứng trên bục, bà Hà vừa khóc vừa 

kể: “Chồng tao đâu mày trả chồng cho tao, mày hại chồng tao!”. Bỗng bà nhớ chuyện bà gửi cho ông Sự cục 

mắm ruốc, bà ngừng khóc: 

- Ông Sự, hồi tôi gửi gói quần áo với cục Mắm, ông có đưa cho ông Hà tôi không? 

- Có, có. 

Rồi bà sực nhớ đang làm nhiệm vụ tố Cộng, bà tiếp tục la: 

- Chồng tao đâu, chồng tao đâu? – Đám đông bật cười ồ. 

Cả làng sống trong nước sôi lửa bỏng. Mấy ông địa chủ nắm chính quyền tha hồ mà trả thù trả oán cá 

nhân. Đêm nào trong làng cũng có người mất tích. Sau này, tôi nghe kể lại có Trương Tân Kha, võ sĩ siêu 

đẳng, là kháng chiến sau quay ra phản bội quy hàng.  Đêm đêm Kha, cùng với Trương Tân đi lùng bắt những 

người kháng chiến cũ, bỏ vào bao bố thả trôi sông. Thầy Hàm tôi kể lại, lũ nó bắt thầy và ông Dúi đương 

đêm dắt lên vực Hòn Lố. Nó để thầy ngồi, rồi trói thúc ké ông Dúi, chân cột chặt. Ông Dúi biết sắp chết,van 

lạy xin được sống: 

- Tôi lạy anh cho tôi được sống, anh Tân ơi! 

- Tao cho mày sống với hà bá. 

Thằng Đỗ lấy cái bao chỉ anh trùm vô đầu ông Dúi, cột ngang bụng rồi xô xuống vực. Ba ngày sau, 

xác nổi lềnh bềnh. Thầy tôi tưởng chết, nhưng nghe chúng nói với nhau, đêm nay một thôi, về uống rượu. 

Chúng nó dắt thầy tôi về cho đi tù. Hai năm sau, ông ra tù và là người thầy đầu tiên tập cho tôi viết chữ a chữ 

b, để tôi khôn lớn và đủ tri thức ngồi viết quyển sách này. Năm nay, thầy đã 76 tuổi, tôi xin đội ơn thầy Đặng 

Tấn Hàm. Bốn mươi năm qua, tôi vẫn nhớ như in nét chữ của thầy viết vào giấy nhãn và bao cho tôi từng 

quyển tập. 

Trong chuyến dịch truất phế Bảo Đại, làng tôi có treo một bức ảnh của Ngô Đình Diệm thật lớn. Lúc 

vắng người, tôi ngồi chơi trước băng ghế, thấy cha treo trên đầu bức ảnh một cuộn giấy rồi đi. Đến khi khai 

mạc buổi lễ, có đông đủ mọi người, gió thổi, người đụng qua đụng lại, cuộn giấy bung ra rơi xuống - ảnh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh che mặt ông Ngô Đình Diệm. 

Hồi ấy, không biết đích xác là ai, nhưng công an bắt một số người, trong đó có cha tôi. Mẹ tôi đi van 

lạy khắp nơi. Ngôi nhà tôi kinh hãi nhất là nhà Trương Tân, con ông Khâu. Hàng đêm, từ căn nhà này vọng 



Khát vọng tuổi thơ                                                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 

 

8 
 

ra bao tiếng kêu than, rên rirtharm thiết. Tân làm công an, bắt người theo Việt Minh về tra khảo bằng đủ mọi 

trò. Điều mà lũ nhỏ chúng tôi có thể thấy tận mắt  là phạm nhân được đưa ra sân để dợt võ. Bốn võ sĩ đứng 

bốn góc, phạm nhân đứng giữa, bị đánh văng từ người này sang người kia, có khi đến chết. Cha của bạn tôi 

bị bắt, tôi và Ngô Duy Thân theo dõi bố nó, thấy ông bị đem ra dợt võ rồi mất tích. Ba tháng sau, nghe nói 

xác bố nó ở ngoài bãi sông. Mẹ nó mới sinh còn trong tháng, sợ bị hệ lụy người lớn không dám đi tìm xác. 

Tôi lúc ấy mới 9 tuổi, Thân 11 tuổi, đi tìm xác cha. Mẹ nó kêu hai đứa vào buồng – Cha con có răng vàng 

hàm dưới bên phải. Hai đứa nhỏ lội bộ bảy cây số, sục sạo trong lau lách cát  nắng để tìm. Khi tìm ra xác thì 

không còn nhận ra hình dạng nữa, ruồi nhặng giòi bọ bu đầy. Răng vàng cũng không tìm thấy. Hai đứa khóc 

rồi dắt nhau về. 

Đến bây giờ tôi không biết Ngô Duy Thân lấy ngày nào để giỗ cha? Có điều may mắn, sau 44 năm 

vật đổi sao dời, với bao nhiêu biến đổi của đất nước mà tình bạn của hai đứa trẻ ngày xưa vẫn giữ nguyên. 

Còn đẹp hơn là hai đứa con gái của hai người bạn năm xưa, Ngô Cao Như Anh – con Ngô Duy Thân và 

Nguyễn Tường Oanh – con tôi, cùng tuổi, cùng tốt nghiệp Đại học, cùng ở một nhà, cùng ngồi bên máy vi 

tính – đứa đọc, đứa đánh bản thảo cho quyển hồi ký này, quyển hồi ký có đoạn nói về tuổi thơ của cha mình. 

Trương Tân ác lắm. Hồi ấy hắn còn trẻ, cỡ 25 tuổi, mới cưới vợ mà hung hăng. Năm năm sau, hắn đi 

săn trong rừng, cầm sung đạp con thỏ, súng cướp cò vào bụng chết. Hắn con một, cha điên, dòng họ này 

tuyệt tự. May mắn cha tôi được đi tù. Theo lời  mẹ tôi nói, thà ở tù mà còn sống, ở làng với lũ lang sói, thằng 

Tân nó sẽ giết chết. 

Năm 1956, Ngô Đình Diệm truất phế Bảo Đại, lên làm Tổng thống, ra khánh thành đập Đồng Cam ở 

Tuy Hòa, Phú Yên. Anh tôi và tôi theo đoàn người dự lễ, nhưng cốt đi thăm cha bị giam ở nhà lao Ngọc 

Lãng. Hai an hem dắt nhau đi bộ năm mươi cây số, hai ngày mới tới nơi. May quá, cha tôi không bị nhốt mà 

được đi lao động bên ngoài, cha con gặp nhau. Tôi gặp cha đâu nói được điều gì, chạy vào lòng cha, ngủ liền. 

Mấy ngày đường quá mỏi mệt,gối cứng chân sưng. Khi tỉnh dậy, nghe anh bảo trở về là về. Mấy tháng sau, 

cha tôi ra tù, về quê, gia đình sum họp. Lúc ấy tôi mới bắt đầu cắp sách đến trường, năm mười tuổi. 

Ở làng tôi, khi sinh ra không mấy khi lũ nhỏ có một cái tên. Đứa nào cũng thằng Cu, cái Tẻo. Ngày đi 

học, tôi cũng chưa có tên. Anh tôi tên Đón, còn tôi được gọi là Tới, Đón – Tới! Đến lúc đi học, thầy tôi viết 

vào nhãn vở của tôi thầy cho them họ Nguyễn, Nguyễn Tới, và tôi mang tên này cho đến hết bậc tiểu học. 

Tôi luôn hình thành một cái tên mới cho mình, nhưng mãi đến năm sau tôi mới đủ điều kiện đặt cho mình cái 

tên Nguyễn Tiến Toàn như bây giờ, và bắt đầu nghĩ đến hai câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ: 

“Đã mang tiếng ở trong trời đất 

Phải có danh gì với núi sông” 

“Danh gì” có nhiều nghĩa, là danh vọng và tiếng tăm. Nhưng cái đầu tiên là danh tánh, mỗi cái tên 

phù hợp với mỗi người. Tôi vẫn đi học một buổi, còn một buổi ở nhà giữ em, nấu cơm, nuôi heo, đủ điều. 

Bao nhiêu nặng nhọc đổ lên đầu đứa bé mười tuổi. Cha mẹ buôn bán tảo tần, làm thuê gánh mướn để nuôi an 
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hem tôi. Làng tôi tạm bình yên. Những người tù lần lượt trở về. Những lũ nhỏ có đêm trăng, có bãi cỏ tụ tập 

đùa giỡn ca hát. Con sông của chúng tôi là con sông Hà Bằng, nhưng không có bài hát. Chúng tôi hát “Dòng 

An Giang”, “Về Miền Nam”. Tếu lên thì chúng tôi hát bài “Duyên kiếp” của nhac sĩ Lam Phương được sửa 

lời: “Anh ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống dô cho rồi đời”. 

Sự cố gắng của gia đình tôi không uổng công. Nhà đã có cái ăn, cái mặc, có tiền dư, rồi mua được 

ruộng, được bò. Cánh đồng xanh mạ, vàng lúa, người người có công ăn việc làm, vắng bóng kẻ ăn xin. Thời 

trước, người nghèo, người ăn xin nhiều lắm. Ở đâu người ta trôi dạt về làng, họ sống thành khu như khu tế 

bần. Họ chiếm cả miếu Cây Sộp, cất nhà bằng tranh lụp xụp dưới bóng cây đình làng. Ngày ngày, họ dắt dìu 

nhau túa ra khắp nơi, vặt vãnh củ khoai, của nứa và xin ăn. Ông ngoại tôi nhân ái lắm. Một buổi trưa đang 

ngồi ăn cơm, một người què chống đôi nạng gỗ, lê đôi chân bại liệt vào xin ăn. Ông tôi đứng dậy, nhường 

phần ăn của mình. Người ăn xin ngồi vào mâm cơm dù độn khoai sắn vẫn ăn ngấu nghiến, ngon lành. Tôi 

dừng đũa ngồi nhìn. Ăn xong, người ăn xin chống đôi nạng gỗ ra đi có vẻ mạnh mẽ hơn. Tôi chạy ra ngõ 

đứng nhìn theo. Cái dáng đi lặc lìa trên đôi nạng gỗ của ông in sâu vào tâm trí tôi, để bốn mươi năm sau tôi 

cho ra đời những chiếc xe lăn cho người tàn tật. 

Mẹ tôi thỉnh thoảng cho tiền ăn bánh, tôi góp nhóp dành dụm chờ khi gặp người ăn xin tôi sẽ cho. 

Nhưng vào thời này – 1958 – 1960 – không thấy bóng một người hành khất. Những đồng tiền lẻ tôi để ở túi 

áo ngực trái đã tan vào tim tôi cùng tới hình ảnh đầy nhân ái của ông ngoại tôi, để tôi manh theo suốt đời.  

Làng tôi hồi ấy có phong trào xóa nạn mù chữ. Ban đêm, các bà lớn tuổi đều bưng đèn đi học. Lũ nhỏ 

chúng tôi học bài ê a vang cả xóm làng. Người buôn bán làm ăn, và ngay cả nông nghiệp đều không có thuế. 

Mọi người chỉ góp tiền cho bà quét chợ. Những người từ xa mang phân urê về biếu không và chỉ cách bón 

phân cho nông dân để giới thiệu sản phẩm. 

Ngày chợ phiên, những ngõ chính vào chợ có cổng gác để đố chữ. Ai không biết chữ phải cúi luồn 

qua cây chắn vào cổng. Chỉ một hình phạt nhỏ cũng làm cho mọi người ham học. Tôi đã cấp sách đến trường 

lớp Một. Sau chiến tranh, trường trại đổ nát, chúng tôi ngồi dưới đất mà học. Thằng Quát, giữ ngựa cho ông 

Quận Thoa, cũng đi học. Khổ nỗi nó lại theo tôi, tôi phải viết bài cho nó, rồi về nhà dạy cho nó học. Sự vội 

vàng viết cho xong bài của tôi rồi viết cho nó nên chữ tôi rất xấu. Điều này đã thành cố tật, đến bây giờ tôi 

cũng không thể sửa được. 

Học hết lớp Một, tôi phải lên trường Xã, cách nhà bảy cây số đi bộ băng qua sông, qua đồng, qua 

rừng mới đến được trường. Một số bạn bè phải bỏ học. Mỗi buổi sang tôi phải thức dậy thật sớm, tự nấu cơm 

dỡ vào mo cau với cục mắm ruốc, để mờ sang mang lên vai kêu réo nhau mà đi, có cả con trai và con gái. 

Mùa mưa lũ phải qua đò. Thời ấy không mấy đứa có giày có dép. Mùa nắng mỗi đứa phải có hai ổ chim dồng 

dộc xả vào chân thay dép đi qua bãi cát nóng. Đường xa, buổi trưa lại tụ tập đùa giỡn, kéo nhau đi xin nước 

uống. Vùng nông thôn trồng mía, mùa hè là mùa chặt mía làm đường. Con nít kéo đến lò xin mía, chủ lò nào 

không cho lũ trẻ đồng ca – “Vái ông lò bà lè, lò che cháy chảo hao chè, bò què che gãy, gà gáy cháy chòi, 

cháy luôn đám mía mất cái nòi tham ăn”. Bài đồng dao này, hình như mọi người trong làng tôi, già trẻ lớn bé 

đều thuộc. Ba mươi năm đã qua, giờ nhắc lại người nào cũng còn nhớ. 
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Mẹ mua cho tôi một chiếc mũ đi học, oai lắm, sợ lắm, sợ đánh mất thì mẹ đánh. Một hôm tan học 

chạy về gần đến nhà, bỏ bạn, tôi vụt ngay ngược trường sáu cây số, chạy vào lớp mò mò lục lục, miệng khóc 

quêu quao. Ông phu trường hỏi: 

- Tìm cái gì? 

- Dạ cái mũ, con mất cái mũ. 

- Cái gì trên đầu. 

Giơ tay lên đầu, hóa ra cái mũ mình đang đội trên đầu mà ngỡ mất. Cứ mỗi chiều trống trường tan 

học, lũ lượt con trai con gái thi nhau chạy, chạy nhanh về nhà, chạy ra bãi cát sông đùa giỡn, chọc ghẹo đám 

con gái. Con trai trốn hết vào đám mía, bỏ con gái khóc lóc om sòm, lại còn chơi tạt nước….Tuổi thơ với 

hình ảnh dòng sông quê hương đã mãi mãi in dấu sâu đậm trong lòng tôi. Tôi nhớ những hàng tre rủ bóng 

trên mặt sông trong xanh những cơn gió chiều thổi lan trên mặt sông đầy lá tre khô, những bụi lau trắng im 

lìm trong bóng chiều tím sẫm, mặt nước lao xao như còn tiếc nuối giữ lạ ánh sáng của ngày tàn. Những hình 

ảnh ấy sống mãi trong ký ức trong sang của tôi, cùng với ngôi đình cổ, con đường làng đất mịn. Sau này dù 

lưu lạc tận góc trời nào tôi cũng không bao giờ quên được. Và tôi hiểu rằng, tình quê hương phải bắt đầu từ 

những hình ảnh thật cụ thể như thế, không có gì là trừu tượng, xa vời. 

Và chúng tôi còn có một trò chơi độc ác nhất là lấy xương ống quyển người chết đem đo chân con 

gái. Lũ chúng tôi đứa nào cũng biết việc giết người quăng xác trôi sông, lâu ngày thịt xương rả ra từng đoạn. 

Có lần tôi lấy một khúc xương đo vào chân con Tùng, nó ngã ra chết ngất, tụi tôi xúm lại xức dầu bắt gió, để 

rồi từ đó không bao giờ dám tái diễn trò này nữa. Trịnh Thị Phương Tùng là đứa con gái học giỏi, nay là 

Tiến sĩ Dược Khoa. 

Ngày nghỉ học tôi vẫn là lao động chính của gia đình, nào nấu cơm, giặt giũ, cõng em. Tôi có một 

đàn em bốn đứa, cõng thằng em thứ tư như mèo tha dưa cải. Tôi là đứa trẻ nghịch ngợm. Một hôm tôi cõng 

thằng Tàu trên lưng, thấy con heo nái của bà cô Hàm dẫn con đi ăn, tôi nhè đầu con heo mà đái. Nó quay lại 

táp cho một miếng ngay cu, cứ ngỡ là cụt luôn, may mà chỉ tuột da. Buổi giao thời, làng quê ít thuốc mem, 

đêm mùa đông trời lạnh nhức không tưởng tượng nổi, tôi đi quanh khắp nhà khóc lóc. Mẹ thương con bỏ trã 

lửa hơ ấm cho bớt nhức mới ngủ được. Nhà đang sửa, cha tôi lại vào tù vì hoạt động cách mạng, mẹ tôi cứ sợ 

sau này tôi không có con. Bà đâu biết thằng con của bà sau này là thằng đàn ông mạnh khỏe như lực sĩ, con 

cái đầy đàn. 

Ngày tháng trôi qua, nhờ mấy viên trụ sinh, mọi việc đã ổn, nhưng tôi phải nghỉ học một thời 

gian. Những ngày nghỉ, tôi rất ham đọc sách, đọc ngấu nghiến. Cả làng chỉ có nhà anh Chín là có sách. Ngày 

nào tôi cũng dắt em qua đứng trước nhà anh, chờ anh sai việc gì là làm ngay, tưới cây, quét nhà, quét sân để 

anh cho mượn sách. Quyển gì cũng đọc, nhà anh nhiều nhất là truyện Tàu, Phong Thần, Tam Quốc Chí, 

Đông Chu Liệt Quốc,…. Anh ấy cũng thương thằng em nên có khi cũng cho mượn một cuốn đem về nhà vừa 

nấu cơm vừa đọc. Toàn bộ truyện Tàu tôi đọc hết trong một mùa hè. 

Thời gian trôi nhanh, tôi vừa hết bậc Tiểu học. Lớp tôi ở làng chỉ có ba đứa đậu vào Đệ Thất 

trường Sông Cầu. Ngô Duy Thân đậu thứ hai, tôi đậu thứ ba và một đứa con gái là Phạm Thị Xuân Sanh. 

Chúng tôi chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi học xa và cũng là lần đầu tiên xa nhà, năm mười bốn tuổi. 
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HỌC TRÒ TRƯỜNG HUYỆN 

Tôi vào tuổi mười bốn, lần đầu tiên xa nhà lên học trường huyện. Cứ mỗi buổi chiều chủ nhật, mang 

theo gạo, tôi  đi bộ 20 cây số đến Sông Cầu, gởi nhà người quen nấu hộ cơm, thay vì con nhà khá giả, giàu 

chỉ mang theo tiền để ăn cơm tháng. Còn tôi và Ngô Duy Thân phải góp gạo ở trọ nhà bà con xa. Để bù lại, 

hai đứa phải phụ làm đủ thứ việc vặt như quét nhà, gánh nước, bửa củi. 

Nhà tôi ở trọ là nhà bán bánh bèo, bánh hỏi: Bốn giờ sang người trong nhà đã dậy làm việc. Tôi dậy 

học một tí, đến năm giờ đã phải phụ ép bánh hỏi. 

Thường, buổi chiều Sông Cầu biển đẹp. Mọi người kéo nhau ra biển hóng mát và chơi đùa. Tôi cũng 

đi, nhưng cứ giờ dẹp nhất là nam giờ chiều, trong lúc mọi người vui nhất và đông nhất, thì tôi phải chạy về 

rửa một cái chén bánh bèo. 

Hồi nhỏ có lẻ tôi cũng dễ thương. Các anh, các chị ở lớp lớn và công chức ở Quận thương tôi lắm. 

Chiều nào họ cũng rủ tôi ra biển chơi và giữ lại cho bánh kẹo. Nhưng đến năm giờ chiều là một trăm cái chén 

bánh bèo cứ kêu lổn cổn trong đầu tôi, tôi phỉa chạy về, ngồi ở sàn nước dưới gốc ổi để rửa. Các anh chị chơi 

tới sẫm tối mới về, đi ngang thấy thằng em ngồi rửa chén xót xa vô cùng, anh chị hẹn đến ngày hôm sau. 

Mẹ có may cho tôi một bộ pyjama màu xanh, xanh lè thấy sợ, không dám mặc nguyên bộ, nên chỉ 

mặc cái áo. Chiều nào tôi cũng ra biển sớm khi trời vừa nhạt nắng. Các anh chị ra sau cứ nhìn thấy áo xanh 

trên biển là lại tìm em. 

Năm đầu tiên xa nhà nên tôi nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng, nhớ da diết. Chủ nhật nào tôi cũng về. Ai có 

xe đạp thì đi cùng không có thì đi xe đò một đoạn rồi băng đèo Cây Cưa. Có hai ba đứa đi thì vui, không có 

đi một mimhf thì cũng cứ đi. Cuối năm viết lưu bút, thằng Trần Thanh Tân ở phía Đông chân đèo, tôi ở phía 

Tây chân đèo, cách mười cây số nên nó viết: 

“Hà bằng- Xuân thọ, bao xa 

Cách mười cây số đường qua cái đèo 

Đường về nhà bạn nhiều beo 

Giờ đây chút bạn nằm ngay giữa đèo” 

Lúc nhỏ, quê mẹ tôi ở Xuân Thọ tôi cũng thường đi qua, nhưng có người bồng hoặc cõng đòng đòng, 

và đi với  nhiều người. Bây giờ, tôi đi một mình. Có lần nhớ nhà quá, trời mưa lũ không đứa nào về, tôi một 

mình băng đèo đường vắng.Mưa như thác đổ, đi ngang qua suối Ông Cọp (suối cọp ăn thịt người xuống uống 

nước bỏ lại đầu) nước chảy ào ào, tôi không dám nhìn con suối. Qua hết đèo, còn ba cây số mới tới nhà. Một 

biển nước mênh mông, không qua được tôi đứng khóc ròng. Có ông chăn bò trên nhà ông Sáu Bộ bị nước 

tràn cũng không về được, thấy tôi khóc, ông la: “Làng xóm ơi, có con ông Đón nó khóc!” Và ở xóm Lưới 
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người ta nghe, lấy xuồng đưa tôi về nhà. Năm nay lụt lớn, nhà tôi bị ngập, làng trên thượng nguồn nhiều 

người chết. 

Tôi ở nhà gần hai tháng phụ cha mẹ sửa lại nhà và cũng năm này tôi ở lại lớp. Lớp Đệ Thất nhiều kỷ 

niệm với bạn bè, với thầy cô của thời thơ ấu, chẳng bao giờ phai nhòa trong tôi. 

Lúc nhỏ chạy nhảy, một lần tôi đuổi thằng Trung chạy rồi núp sau cánh cửa chờ. Thầy Lê Văn Ba đi 

vào, tưởng là nó, tôi xô cửa đập vào thầy cái rầm. Thầy xiểng liểng, tôi còn khoái chí vỗ tay cười hắc hắc. 

Rồi khi bước ra, thấy ông thầy, sợ điếng cả người, gặp ông thầy xách tai thì phải biết. Ông kêu, lại đây, ông 

xách cái lỗ tai tôi muốn rách mới thả. 

Còn độc hơn, ông là giáo sư hướng dẫn. Giờ sinh hoạt lớp sau đó, ông nói: “Tôi rất công bằng, tôi tát 

bên này một cái thì tát bên kia một cái; tôi xách lỗ tai bên này thì phải xách lỗ tai bên kia cho nó huề”. 

- Thưa thầy, bữa trước thầy xách em có một lỗ tai bên phải. 

- Anh lên đây tôi xách cho một lỗ nữa. 

Mình cứ ngỡ ông thầy nói cho vui, ai ngờ ông xách đến hổng chân mới thả. 

Ông thầy Ba này lạ lắm. Zéro ông cho nửa con hoặc ba con một lượt. Con gái đứa nào bị ông cho một 

số không là nó tởn đến già. Kim Liên, ông kêu lên trả bài không thuộc, ông cho một con. Ông dòm dòm, “chị 

đẹp thế này mà làm biếng học” cho them một con. Dòm dòm một hồi nữa, “chị không mặc áo lá” cho một 

con nữa. Cuối tháng, Kim Liên đứng chót lớp, khóc như mưa bão. 

Trong lớp, ngồi cùng bàn tôi có Phạm Xuân Trung. Có lần ông nói: “Các anh mà lộn xộn, tôi quăng 

cho một tá mà chia”. Thằng Trung: “Thưa thầy, thầy để nhè nhẹ nó bể” – “Anh giẫy hai mươi thước cỏ lót 

cho nó khỏi bể”. Hồi đó, phạt cấm túc, chủ nhật phải làm vệ sinh, giẫy cỏ. Thằng Trung không giẫy ông tăng 

lên 40m
2
 rồi 80m

2
 rồi 160m

2
 rồi 320m

2
. Thằng nhỏ hoảng quá, giẫy một ngày chủ nhật mới xong. Sáng thứ 

hai, Thầy bị động viên đi lính Thủ Đức. Ngày chia tay học trò khóc như mưa, ông thầy, lạ là học trò đứa nào 

cũng thương. Ông dạy văn hay, thằng Trung là thằng khóc nhiều nhất. Tôi cũng khóc, nhưng vẫn không bỏ 

tật quậy – Trung, sao khóc dữ mày, mày tiếc mấy trăm thước cỏ mới giẫy hả mày? Sau đó tôi lên phát biểu: 

- Thưa thầy, anh Trung giẫy cỏ để lót mà thầy chưa cho tụi em chục nào! 

- Vậy hả? Vậy tôi cho bàn anh và bàn anh Thoại nửa chục! 

Chia đều, mỗi đứa một nửa con. Khi ông ghi vào sổ, tôi đã có nửa con Zéro rồi. 

Có một hôm, ông hỏi câu gì đó mà cả lớp không ai biết, ngồi im phăng phắc, mà ông chỉ mong có học 

trò nào biết nhưng mãi không đứa nào giơ tay. Bỗng có một bàn tay giơ lên rồi quàng xuống đưa theo vòng 

cung. Ông mừng quá – Anh Trọng biết phải không?  - Thưa thầy đâu có – Anh nói láo, tôi cho anh ba điểm. 

Tôi buộc miệng – Anh em noi gương anh Trọng nói láo cũng có điểm ăn. Anh Tới, anh xạo phải 

không? Tôi cho anh nửa con Zéro. Thế là kỳ này tôi lãnh đủ một con. 
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Ông dạy bài: 

Trèo lên cây bưởi hái hoa 

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. 

Ông mới đọc – Trèo lên cây bưởi… thằng Thuần nói – Thưa thầy, trèo lên cây bưởi gai chích lủng 

háng sao thầy? ông Thầy giận dữ - Tôi cho anh năm con Zéro! 

Năm Đệ Nhất thứ hai, Ngô Duy Thân bỏ học. Tôi không còn ở nhà trọ bán bánh bèo nữa. Một trăm 

cái chén bánh bèo chờ rửa không còn khua bên tai. Tôi nay đã lớn, ở cái tuổi mười lăm không còn theo các 

anh chị chơi biển, mà đã biết nhìn con gái đẹp, nhưng vẫn còn nhớ nhà. Cuối năm tôi là học sinh giỏi đứng 

thứ ba của lớp, được lãnh phần thưởng. Thằng Đặng Chí Hiếu đứng nhất, bây giờ nó đậu Cao học kinh tế, 

làm thầy giáo. Nhì là thằng Nguyễn Khắc Mẫn, Tiến sĩ điện tử ở Mỹ. Còn tôi, trở thành nhà doanh nghiệp. 

Nhưng ngày phát thưởng, vì nhớ nhà tôi đã về quê. Đấy là phần thưởng đầu tiên trong đời học sinh mà tôi 

không được lãnh. Bây giờ, 35 năm sau, tóc đã bạc, tôi vẫn còn nhớ và trách thầy Lâm Bá, giáo sư hướng dẫn, 

không giữ phần thưởng cho tôi. 

Năm 1989, bằng cách nào không nhớ tôi tìm được nhà thầy Lâm Bá ở khu Phước Bình – Thủ Đức – 

Sài Gòn. Thầy trò 26 năm gặp lại, thời gian quá dài, biến đổi quá lớn, cơ cực quá nhiều, thế sự nhân tình thì 

điên đảo, nên thầy trò gặp nhau đều ngỡ ngàng. Tôi đứng tần ngần sau vườn, thấy nhà thầy có hai cây dừa 

vừa mới chặt. Tôi hỏi: 

- Sao thầy chặt dừa? 

- Sợ nó lớn rễ đâm sang làm nứt vách nhà hàng xóm. 

Tôi xin phép về. Đủ rồi, thầy tôi còn nguyên tư cách người thầy năm xưa. Rồi từ đây hiểu nhau hơn, 

thương quý nhau hơn và tình thầy trò thắt chặt nhau hơn. 

Tuổi trẻ thầy trò 

Tuổi già bạn bè 

Mấy mươi năm năm tình nghĩa ấy. 

(Khương Hữu Dụng) 

Cụ Khương còn có ba câu nữa: 

Ốm đau không hay 

Chia ly không biết  

Quặn đau bao khúc ruột gan này. 
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Ông viết cho người học trò 70 tuổi ra đi bất ngờ. Còn thầy trò tôi lâu lắm là một tháng lại gặp nhau. 

Có người bạn Sông Cầu nào tìm đến, lại sum họp, tình xưa nghĩa cũ lại râm ran về một thời thơ mộng đất 

Sông Cầu. 

Năm sau, 1962, tôi vào lớp Đệ Lục. Tiền ở nhà cho một tháng ba trăm, không đủ ăn cơm tháng, nên 

tôi cùng với các anh lớp lớn thuê nhà ở riêng, tự nấu lấy – bữa đói bữa no. Những ngày đầu tháng có tiền, 

bữa ăn còn có tí cá thịt. Cuối tháng, ăn toàn rau cải. Hôm nào mua được tí bí đỏ um là đã thịnh soạn. 

Thị trấn Sông Cầu không còn yên tĩnh nữa. Một đại đội biệt động quân đã về đóng ở đây. Đại úy 

Nghi là Đại đội trưởng. Thị trấn có nhiều cô gái lấy chồng lính BĐQ. Ông Nghi là nhà giáo đi lính tuy là lính 

đầu cọp nhưng rất đàng hoàng, không phá phách, chỉ ngày ngày đánh banh với lũ học trò chúng tôi. Sau ông 

làm Quận trưởng Quận Sông Cầu. Ông đứng ra xây dựng trường Trung học Sông Cầu, gần bờ biển và gần 

Tòa Hành chánh Quận. 

Thường ngày, tôi vẫn thấy ông tự lái xe, mặc áo may-ô, chống kèo mâu trông coi xây cất trường. Có 

lẽ nhờ vậy mà đến nay ngôi trường đã trên ba mươi năm vẫn còn chắc chắn. Ông Nghi có viết sách giảng văn 

Đệ Tứ. Ngày khánh thành trường, ông nói chuyện thật hay. Ông nói: “ Đừng phàn nàn hoa hồng có gai – trên 

gai góc lại có những đóa hoa hồng. Ở bụi rậm lại nảy nở hoa thơm”. Tụi học trò chúng tôi nghe say mê. 

Chiến sự lại bùng nổ, tướng Đỗ Cao Trí chỉ huy cuộc hành quân càn vào mật khu Đỗ Xá Quảng Ngãi. 

Tụi học trò, các cô gái và ông Quận trưởng Nguyễn Văn Nghi tiễn đưa đại đội BĐQ lên đường. Trung úy Hà 

thay ông Nghi lên làm Đại đội trưởng đưa quân ra trận. Mấy tháng sau, đại đội trở về xơ xác. Trung úy Hà 

không về. Những người lính khỏe mạnh thường đánh nhau với chúng tôi cũng không về, và trước đó nhiều 

quan tài phủ quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ được chở về cho những cô gái lấy chồng ở đại đội BĐQ. 

Nhà tôi ở trọ đầu tiên có chị Hai cũng nhận được một cỗ quan tài. Chị kêu gào thảm thiết, và hai năm 

sau chị lại lấy một anh chồng BĐQ khác, cùng đại đội, rồi chị cũng nhận thêm một cỗ quan tài nữa. Chị trở 

thành người điên. Lũ học trò chúng tôi, cầu mong hòa bình sớm vãn hồi. 

Tôi về trường mới, học lớp Đệ Ngũ. Ngôi trường khang trang bên bờ biển cát trắng. Những lúc mơ 

mộng thả hồn qua vịnh Xuân Đài, qua đồi Tử Nham, nơi đây cũng là quê hương của người bạn than Nguyễn 

Chí Thoại. Thằng này rất đàng hoàng, từ việc làm đến đời sống, và sống có tư cách. Tôi cũng đã dời chỗ, vào 

ở nhà với một người bạn cùng lớp – nhà Lê Bá Huệ - ở chung với một đứa con gái cùng làng, gọi nó là Ái, 

tên đi học là Lê Thúy Phương. Tôi xem nó như em, chiều nào mượn được xe đạp chở em đi chơi, chạy dọc 

theo con đường quốc lộ bên núi xanh và biển cũng xanh. 

Nhà tôi đối diện với nhà ông Phó Quận trưởng Sông Cầu, ông Nguyễn Viết Phổ. Vợ ông là em ruột 

Tướng Nguyễn Chánh Thi, nên cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm tháng 11 năm 1960, ông 

Thi tị nạn ở Cam-Bốt, ông Phổ bị đổi từ Huế vào Sông Cầu. Nhà ông một đàn con tám đứa. 

Thường ngày, mấy chú nhóc băng qua đường sang nhà tôi trọ chơi với tôi. Dàn dà quen than. Lúc đầu 

một đứa, rồi hai ba đứa, đứa nào cũng mê tôi kể chuyện. Đứa lớn nhất học dưới tôi hai lớp, thường nhờ tôi 
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chỉ Toán. Sau, nhà ông thấy mấy đứa nhỏ thích tôi quá, mời tôi sang bên nhà chơi, đến bữa cơm mấy chú 

nhóc không cho về. Lâu ngày ở nhà để tôi dạy lũ nhỏ và cho tôi ăn cơm. Thế là từ đó tôi đỡ lo phần ăn. 

Ngày 1 tháng 11 năm 1963 là một dấu mốc lớn. Cuộc đảo chánh lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm là thời 

điểm bắt đầu cho một cuộc chiến tranh khốc liệt. Mỹ đổ quân ào ạt, lửa đạn ngút trời. 

Đêm đảo chánh, tôi không ở Sông Cầu mà về quê nhà. Làng tôi ở giữa thung lũng, núi đá vây quanh, 

cách rất xa thị trấn vẫn cản nhận được điều này. Buổi tối, mọi người vây quanh cái Radio, nín thở mà nghe 

trung tướng Dương Văn Minh kêu gọi toàn dân bình tĩnh. Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã lật đổ chế độ 

gia đình trị Ngô Đình Diệm, sẽ đưa đồng bào ra khỏi ấp chiến lược, sẽ được tự do no đủ. 

Năm nay tôi đang học Đệ Ngũ và ở tại nhà bà Nguyễn Thị Trọng, là em ruột tướng Nguyễn Chánh 

Thi. Bây giờ ông Nguyễn Viết Phổ được đưa lại ra Huế làm Đại diện Chính phủ ở vùng 1. Tôi được đi theo 

gia đình này về Huế. Lần đầu tiên đi xa và trong ý nghĩ  của tôi là xa lắm. Người Phú Yên tôi thường nghĩ 

Huế là nơi chốn xa xôi. Mẹ tôi thương con, không muốn cho đi, nhưng cha tôi lại bảo – chết chóc cái gì, để 

nó đi cho khôn. Mà khôn thật, sự nghiệp sau này của tôi có một phần của những ngày còn thơ ở Huế. 

Ở tuổi mười bảy, những cậu học trò trong vùng quê còn khờ khạo, chỉ biết học và hoang nghịch. Lũ 

con trai chúng tôi tụ tập chơi đùa, nhưng đã ở vào tuổi biết yêu, thấy con gái đẹp đã biết ngắm. 

Mỗi năm, trường Sông Cầu tuyển vào hai lớp Đệ Thất. Bao nhiêu đứa con gái, đứa nào đẹp, xấu biết 

hết. Một vài đứa đẹp, mấy thằng con nhà giàu đẹp trai theo cặp bồ, viết thư o bế. Năm nay có hai cô con gái 

đẹp. Cao Thị Minh Nguyệt thường mặc áo màu xanh và hát hay nên được gọi là “vầng trăng xanh”, Nguyễn 

Đình Tùng ở Khoa Hậu đã ngấp nghé. Còn tôi đi theo Hiền. Nhà em ở cạnh nhà tôi, có nhiều bạn gái cùng 

làng ở trọ, nên tôi lợi dụng qua chơi để hỏi bài vở, rồi quen. 

Tôi là học sinh giỏi, còn em mới vào Đệ Thất, nên thỉnh thoảng em hỏi vài bài toán. Chỉ cho em, em 

thích lắm. Rồi đem cả vở sang học với các bạn. Ngồi đối diện nhau, tôi lại nhớ đến mối tình chân. Hai cô cậu 

học sinh ngồi học nhưng hai bàn chân lại nói chuyện với nhau. Lúc đầu em còn rụt chân về, nhưng rồi chân 

em để yên trong chân tôi, không hề nói tiếng nào cũng không để ai biết. Một lần có chương trình văn nghệ ở 

khu công viên, em đến đưa tôi một trái bắp rồi chạy mất tiêu, vậy mà bạn bè đều biết. Năm ấy em mới mười 

hai tuổi. Em để lại trong tôi một thoáng bâng khuâng! 
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MƯA LẠNH XỨ HUẾ 

Cuối năm, tôi giã từ Hiền, giã từ thị trấn Sông Cầu yên ắng để đi về hướng cố đô. Ngày ra đi, chúng 

tôi không gặp nhau, không nói một lời từ biệt, tự nhiên những ngày cuối hai đứa lại giận nhau. 

Tôi theo gia đình người, trên một chiếc xe chở hết gia sản của ông bà Nguyễn Viết Phổ và các con. 

Đường xa, với tôi lúc ấy là xa nhất. Con đường Quốc lộ 1 hồi ấy còn hẹp, hai xe chạy ngược chiều phải giảm 

tốc độ mới tránh được nhau. Ra đến Quảng Ngãi, phải nghỉ lại một đêm. Sáng hôm sau lên đường. Con 

đường đang tu sửa, gập ghềnh. Đến cầu Trà Khúc, tôi chứng kiến một tai nạn xảy ra ghê hồn. Đêm mùa hè 

nóng bức , hai người công nhân sửa đường, một trai một gái, trải chiếu trước đầu xe hủ lô để ngủ. Đường 

đêm không hiểu sao chiếc xe lại chạy và cán cả hai người dẹp lép như con thằn lằn bị kẹt giữa bản lề cửa. 

Đường hẹp và xấu. Đến đỉnh đèo Hải Vân phải ngừng lại, để cho xe hướng Bắc vào rôi xe phía Nam 

mới đổ đèo. Một trận mưa trái mùa đổ xuống ào ào, tầm tả. Chiều tối mới đến Huế. Từ đây, căn nhà số 52/1 

đường Nguyễn Hiệu đã đi vào ký ức tôi. 

Tôi náo nức được đến ngôi trường mình sẽ học – Trường Hàm Nghi Huế - ngôi trường Quốc Tử 

Giám ngày xưa của các sĩ tử tài hoa nhất đất nước, cùng các hoàng tử và con các quan đại thần học. Bây giờ 

tôi sẽ cắp sách đến trường này. Vừa mừng vừa lo. 

Thủ tục nhập trường không khó. Ngày tựu trường đã đến, tôi được vào học lớp đại tứ 1. Cả lớp đều 

quen biết nhau, chỉ mình tôi là học sinh lạ. Từ xứ “nẫu” ra Kinh, mà ngày xưa người ta thường gọi chung là 

học trò xứ Quảng, như câu ca:” Học trò trong Quảng rat hi…” 

Việc đầu tiên là cả lớp hợp nhau để bầu trưởng lớp. Các bạn cãi nhau ôm sòm. Tôi không nói gì, vì 

nhại nói nhiều các bạn sẽ nhại iếng, chứ không phải vì tôi ít nói. Khi tôi thấy không thể nói được, mới lên 

tiếng-Việc cả lớp này, bạn nào cũng có thể làm được, không hệ trọng gì đâu. Điều ta phải lo là chiến tranh, 

bom đạm nổ đầy trời đây. Và cách chúng ta không xa, bên kia sông Hương, ngay cổng Đài phát thanh, máu 

bao nhiêu người dân và bạn bè ta đổ xuống chưa rửa sạch. Đấy mới là điều đáng nói. Nói xong những lời 

này, tôi ngồi im. Cả lớp sau đó đồng lòng bầu tôi làm trưởng lớp, nhưng tôi nhất định không nhận. Sau cùng, 

cả lớp ép tôi làm phó trưởng lớp. Tôi không thể không nhận, nhưng lamd sao được khi đi học về tôi phải dậy 

học cho con người ta, một lô con nít ở nhà, gồm đủ các lớp từ lớp Một cho đến lớp Đệ  Ngũ. Thật oán oăm, 

hộc trò lớp nhất chỉ thua thầy có một lớp, làm sao tôi còn lo việc trường, việc lớp được nữa. 

Mồng tám tháng tư âm lịch, năm 1963, ngày Phật Đản, máu đã đổ ở Đài Phát thanh Huế. Trước đó, 

cả thành phố treo rực cờ Phật giáo. Tổng giám mục Ngô Đình Thục, anh ruột tổng thống Ngô Đình Diệm, ra 

Huế tham sát, thấy Phật giáo mạnh quá, nên có ý kiến là không được treo cờ Phật ngoài đường và không cho 

chương trình Phật Đản phát trên Đài Phát thanh Huế. Phật tử xuống đường yêu sách và kéo nhau lan rộng 

thành cuộc biểu tình. Và cũng từ đó cuộc chống đối của Phật giáo đi đến hồi quyết liệt. 
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Trường Quốc Tự Giám là một ngôi đình lớn. Hai bên ba dãy lớp học, chính giữa sân là  Duy Luân 

Đường nơi thờ Đức Khổng Phu Tử, với hai hàng tượng quan văn, võ từ ngoài cổng vào. Nằm dưới bóng cây 

cổ thụ, mái trường rêu phong uốn cong hình là bút. Trường chỉ nhận nam sinh nên học trò phá như quỷ sứ. 

Lớp tôi cuối năm phải thi Trung học Đệ Nhất cấp nên nghịch ngợm có phần giảm hơn so với các lớp nhỏ. 

Thường lệ, thứ hai hàng tuần học sinh đi học phỉa mặc quần trắng áo trắng. Một hôm, cả lớp đồng 

lòng mặc hai quần, quần xanh ra ngoài.Vào lớp, thầy Dật giận lắm, la cho một trận, rồi lên văn phòng gọi 

thầy Kính xuống, lớp trưởng hô: “Học sinh đứng”! thì cả lớp mặc toàn quần trắng. Hai thầy nhìn hau bang 

hoàng, còn chúng tôi thì cười khúc khích. 

Hồi ấy đến giờ viết chính tả Anh văn, bảng đen có ri-đô kéo lại. Sau giờ ra chơi, đến giờ Anh văn, cô 

Kiều mi trước là hoa khôi Đồng Khánh vào lớp. Khi cô kéo tấm ri-đô, trên bảng đen đã viết sẵn:[ I  Love you 

very much]- Tôi yêu em lắm. Cô còn trẻ, mới ra trường nên ngại chính người. Cô đang dạy, thỉnh thoảng 

ngoài cửa phòng lại vọng lên tiếng hát:[“Hồn lỡ sa vào đôi mắt em”]. Cô quay ra thì học trò đã biến. Học tò 

cứ thế mà đùa, tôi lặng lẽ bên cuộc chơi nghịch của các bạn, vì còn bận lo toan cuộc sống. 

Chiến sự mỗi ngày mỗi lan rộng. Thư từ nhà mỗi ngày một thưa. Số tiền mẹ gởi cho để phụ vào tiền 

sách vở mỗi ngày một ít. Dậy cho con cái người ta có được cái ăn, nhưng còn cái tiêu thì sao? Đành phải cố 

gắn dậy them cho mấy học trò nữ ở hàng sớm. Trước nhà có cô bé Xuân, học Đệ Lục, nhà có thầy dậy, 

nhưng em nhất định chỉ học anh Toàn. Em hát hay, nước da ại ngăm đen, rất dễ thương. Không biết bây giờ 

em ở đâu?Nếu tính từ ngày ấy đến giờ, thì năm nay em phỉa bốn mươi hai tuổi rồi. thời gian như bóng câu 

qua cửa. Nghĩ lại mà giật mình. 

Mùa mưa ở Hếu dai dẳng. Mưa đến thối đất. Nỗi nhớ nhà không biết sao kể xiết. Nhớ mự vô cùng, tôi 

bắt đầu có một quyển nhật ký cho mẹ, viết bằng nước mắt. Quê hương xa tít ngày ngày ngóng trông. Cãnh 

vật Huế mùa đông lại càng trầm mặc. Sông Hương mịt mù sương khói, khu đại nội buồn sao là buồn! Hồi ấy, 

học sinh được vào cung vua tự do, không phải mua vé, mà trường thì cạnh cung vua, chỉ cách khoảng 500m, 

nên vào giờ nghĩ bất thường, tôi lại cắp sách vào đếm gạch điện Thái Hòa. Nơi đây đã qua biết bao nhiêu 

triều vua, bây giờ trở thành hoang phế. Một vài người lẳng lẻ làm việc phục chế lại những gì hư hỏng. 

Trong lòng tôi cứ mien man nghĩ về gia đình, về quê hương xa cách. Tôi mien man nhớ về going 

sông quê hương. Một hôm thao thức đến đồng hồ gõ hai giờ tôi mới chộp mắt, chợt mơ thấy một bầy chim 

nhạn giữa trời xanh, có một con rơi xuống. Sáng trước khi đến trường tôi mở sách giải mộng ra đọc rõ rang-

coi chừng bị tai nạn-Và cũng sáng hôm ấy, giờ thể dục cả lớp chia làm hai phe chạy giật cờ. Tôi chạy đầu và 

là ngừi chạy nhanh nhất lớp, nhưng đến giờ thứ hai tôi lại va vào trụ cột trong sân trường, tét đầu phải đưa 

vào bệnh viện. Việc này cũng làm xôn xao cả trường. 

Sống xa cha mẹ, xa quê nhà, đem than đi làm gia sư nhà người để kiếm miếng cơm, tâm hồi tôi lớn 

nhanh hơn tuổi đời. Lại them thiên nhiên trầm mặc của Huế với dòng sông lặng lờ không muốn chảy, hoàng 

thành u tịch trong bóng chiều tê tái càng tác động vào tâm hồn tôi. Tinh thần xáo trộn, tôi lại càng quay cái 

nhìn vào bên trong, nên tuy là người tháo vát, hiếu động mà tôi không thể sống với nooij tâm, vào mỗi đêm 
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tôi bắt đầu thỏi sáo, đem sáo ra thổi, nhất là những đêm đông giá lạnh. Tiếng sáo của tôi gởi cả tâm sự xa quê 

hương, nên càng them buồn. Mỗi đêm, cứ khoảng 12 giờ khuya, tôi bắt đầu thổi sáo. Và đều đặng như vậy, 

đêm nào tôi cũng gởi lòng vào tiếng sáo u buồn, suốt cả những năm tháng tôi sống ở Huế. Có lẻ chỉ trừ bảy 

ngày nằm trong bệnh viện. 

Huế và các đền đài xứ Huế đầy huyền bí với tôi. Những ngôn từ nghe rất lạ tai, nào ôn, mệ, mô, tê, 

răng, rứa làm tôi ngỡ ngàng; và cuộc hội nhập với Huế cũng thật là khó khăn. Mùa mauw đi qua rồi màu hạ 

đến. Phượng vĩ đỏ ối cả trời. Con đường Đinh Bộ Lĩnh từ cửa Thượng Tứ chạy vào đồn Mang Cá, đi qua 

trường Quốc Tử Gíam, đi qua chùa Tịnh Tâm nơi ngày xưa các vua triều Nguyễn thường đến ngấm hoa, 

thưởng trăng, để di dưỡng tâm hồn. Tuyên truyền rằng vua Duy Tân thường đến đây câu cá để bàn chuyện 

quốc sự với hai ông Thái Phiên và Trần Cao Văn. Con đường dài bảy cây số, hai bên đầy phượng đỏ, 

là”đường phượng bay mù không lối vào”như ca từ Trịnh Công Sơn. Chúng tôi thường trèo lên vọng lầu của 

Thượng Tứ để nhìn thấy một lưỡi lửa phượng vĩ rực rỡ, liếm dài cả một khoảng trời. 

Nói đến mùa hè ở Huế thì phải nói đến ve sầu. Cả thành phố nơi nào cũng nghe rộn rã tiếng ve, như 

có một nhạc trưởng đang bắt nhịp. Buổi sáng cứ đến sáu giờ mười lăm hình như có ai đó vô hình hô lên một 

tiếng, ve lại rộ lên từng đợt âm vang buồn da diết, như cả một dàn hợp xướng của thiên nhiên. Tiếng ve sầu 

và hoa phượng đỏ cũng báo hiệu cho tôi một cuộc chia tay sắp đến với Huế. Tôi sợ mất Huế ở trong tôi. 

Những ngày nghỉ học, tôi vội vàng đến những nơi phải đến, để níu kéo cái gì phải giữ lại của Huế trong lòng 

tôi sau này. 

Tôi đến chùa Thiên Mụ, nơi mà cả nước đều biết “Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương…”  

Bên kia Thiên Mụ là vôi Long Thọ với nhà máy hai ống khói cao vút lên trời, và dòng Hương Giang với 

khúc sông nước chảy xiết cuồn cuộn. Có lẻ đây là nơi gào thét cuối cùng của sông Hương để đến quyện dưới 

chân cầu Bạch Hổ, trầm mặc, im lặng, lững lờ trôi về cửa Thuận. Bây giờ, tôi chỉ còn nhớ ngôi tháp cao, 

đứng dưới chân tháp ngửa mặt lên nhìn rớt nón. Tôi đến chùa Tứ Hiếu giữa ngàn thông reo, uống một bát 

nước mưa ngọt lịm. Ban đêm, đi dọc sông Hương với các em gái lên bờ - ngủ đò không anh? – tay níu tay 

kéo. Với tuổi mười bảy, tôi hoảng sợ bỏ chạy, để khi lớn lên đọc biết bao nhiêu sách báo nói về “ngủ đò” với 

câu “Núi Ngự không cây chim ngủ đất. Sông Hương vắng khách đĩ kêu trời.” Khi biết được điều gì ở sông 

Hương, tôi đã xa Huế. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi bớt yêu thiên nhiên với núi Ngự sông Hương, dòng 

sông vẫn ngàn đời thơ mộng.  

Lưu luyến gì rồi cũng phải chia tay. Tôi thi Trung học khóa cuối, đậu Bình thứ. Nỗi nhớ nhà vẫn 

không nguôi, tôi từ giã gia đình ông bà Nguyễn Viết Phổ thân yêu, nơi tôi đã sống hai năm qua với các em và 

cả cô học trò bên hàng xóm, để trở về Phú Yên, từ giã bạn bè thầy cô, trường lớp, giã từ xứ Huế mộng mơ. 

Năm 1994, tôi tìm gặp được thầy Trần Đức Võ, dạy Vạn vật, và cũng từ  năm này, bắt đầu cho những 

cuộc hội ngộ hàng năm vào tháng Giêng âm lịch của các cựu học sinh tài hoa trường Quốc Tử Giám – Hàm 

Nghi. Mặc dù không còn nữa ngôi trường cổ kính – trường đã được sử dụng làm bảo tang Quân đội – Duy 

Luân Đường không còn thờ Khổng Tử nhưng học sinh, giáo sư của trường rải rác khắp mọi miền đất nước và 

hải ngoại. 
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Hàng năm, cứ đến ngày chủ nhật nào đó thuận tiện sau Tết Nguyên Đán khoảng 10 ngày, lại họp mặt 

các ông tướng một thời học giỏi mà phá phách. Lần nào cũng mừng mừng, tủi tủi. Hầu hết đều thành đạt, bác 

sĩ nhiều nhất, chiếm đến 30% số cựu học sinh. Nhưng tính nghịch ngợm vẫn còn đâu đó. Một lần gặp nhau, 

bác sĩ Lê Hành kể lại chuyện xưa. “Trường mình thầy Nguyễn Duy Khác làm Hiệu trưởng – thầy Khác lúc 

ấy cũng đang có mặt – tôi và thằng bạn cãu đến đánh nhau, thầy Khác bắt hai đứa quỳ, hỏi: “Tại sao hai đứa 

đánh nhau?” 

- Em đâu có chửi nó, em chửi thằng khác mà nó đánh em, em đánh lại. 

Thầy Khác trố mắt nhìn!!!” 

Bây giờ thầy trò nhìn nhau mà ứa nước mắt cho ngôi trường ngày xưa của mình không còn nữa. 
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NHỮNG NGÀY CAO NGUYÊN 

Năm 1965, chiến tranh đã đến hồi khốc liệt. Quốc lộ 1 bị băm ra từng khúc. Có đoạn đi xe, có đoạn 

phải đi bộ. Vì thế trên đường trở về nhà, có đoạn tôi đi được xe bò, có đoạn phải đi xe đạp ôm, vào đến Qui 

Nhơn là hết tiền ăn, hết tiền xe. Nhưng còn một đoạn năm mươi cây số nữa mới về đến nhà. Giá nào cũng 

phải về gặp mẹ, gặp cha. Nhớ lắm rồi! Tôi bán chiếc nón bài thơ mua về làm quà cho mẹ để ăn buổi tối, lên 

tàu lửa Diêu Trì – Tuy Hòa. Trời mờ sáng, con tàu chạy chậm hơn đi bộ, đó là khi tàu vào đoạn đường bị giật 

mìn thường xuyên. Tôi là người hành khách duy nhất trên đoàn tàu năm toa; ngoài ra chỉ có lính hộ tống. Tôi 

phó mặc mạng mình cho số mệnh, cùng với số mệnh của những người lính. Đến ga La Hai, còn cách nhà 

5km, tôi xuống tàu chạy một mạch về đến nhà. Nhưng hỡi ơi, làng không nhà trống, tất cả đều vắng vẻ đìu 

hiu, chỉ thấy toàn hầm chông và chiến lũy. Cả làng không còn một căn nhà. Nhà tôi cũng chỉ còn lại đống tro 

tàn. 

Chiến tranh đã tràn đến làng tôi như một cơn hồng thủy khủng khiếp! Tìm gặp một người làm ruộng, 

hỏi thăm mới biết nhà tôi đã dời qua bên kia sông. Băng qua con sông thân yêu của tôi suốt thời thơ ấu, tôi 

gặp lại gia đình tôi đây. Có đủ cha, mẹ, các em trong một chòi lá tản cư. Mẹ tôi vẫn tiếp tục buôn bán, ở bất 

cứ nơi nào bà cũng tạo được một cửa hàng bán đủ thứ. Hàng tạp hóa, đó là nghề của bà, mà sau này tôi sẽ đi 

theo. 

Bạn bè cũ thời tiểu học ở quê và thời Trung học ở Sông Cầu, bây giờ đi đâu, về đâu? Tan tác hết rồi. 

Đứa lên núi theo Cách mạng, đứa đi học nghề ở độ tuổi mười tám, có đứa vào thành phố kiếm sống, không 

đứa nào còn ở quê. Tôi quyết chí tiếp tục theo con đường học vấn. Tôi đã nộp đơn vào lớp Đệ Tam Ban C 

trường Trung học Nguyễn Huệ, Tuy Hòa. Ngày tựu trường, tôi không còn mặc cảm là cậu học trò xứ nẫu và 

là kẻ ăn nhờ ở đậu. Nơi đâu có quê hương, có cha mẹ, thì vẫn là niềm tự hào của mỗi con người. Ngày ngày 

nhìn Tháp Nhạn, ngắm sông Đà Rằng, trong tôi trào dâng tình cảm thương yêu và một niềm hãnh diện. Gặp 

lại vài đứa bạn cũ hồi học ở Sông Cầu, như Nguyễn Văn Hổ, Nguyễn Chí Toại tôi cũng thấy đỡ buồn. Chúng 

tôi thuê nhà ở và tự nấu cơm ăn chung với nhau. 

Hạnh phúc đơn sơ nhưng thắm đượm này kéo dài không được mấy tháng. Chiến sự mỗi ngày mỗi lan 

rộng. Những trận càn, những trận đánh nhau xảy ran gay bên cạnh thị xã Tuy Hòa. Bom nổ đầy trời. Từng 

đoàn dân quê ven thị xã kéo nhau chạy về xác xơ ngơ ngác. Bom napal bốc cháy, khói đen dâng cao ngập 

đen bầu trời. Cửa nhà ruộng vườn hoang vắng. Lính trận chết, người dân bị thương, bị chết đầy dẫy. Bệnh 

viện không còn chỗ chứa, người cụt tay gãy chân nằm cả ngoài đường. Một bức tranh thảm thiết của quê 

hương. Trâu bò vào thành phố như ma hời. “Bom đạn cày xới thay trâu ngựa” – cái tứ của bài thơ “Tôi, 

Người Việt nam” hình thành trong tôi vào thời kỳ này, để hai năm sau tôi mới viết thành thơ… 

Con đường vào làng không còn đi được nữa. Về làng! Làng tôi chỉ là một mảnh đất nghèo, nhưng sao 

làng tôi lại thu hút tôi đến kinh khủng. Giá nào cũng về làng, đi đâu cũng về làng, cứ về làng là được. Đói 

khổ tôi cũng về làng, giàu sang cũng phải về làng. Làng tôi trở thành thiêng liêng như thánh địa. 
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Một hôm, mẹ tôi vào thị xã dắt con về. Đường không còn xe nào đi được. Ra khỏi thị xã bảy cây số là 

điểm ranh giới của hai bên, “Quốc gia” và “Cộng sản”, cũng là ranh giới của cuộc chiến, của cái sống và cái 

chết. Mẹ con tôi đi bộ đến Đèo Thị thì gặp một người bạn cũ hồi học lớp năm, Trịnh Văn Phụng. Ở cái tuổi 

mười tám, bây giờ nó có súng AK trên vai, quần áo đen. Bạn bè thời thơ ấu năm năm rồi mới gặp. Tôi mừng 

lắm và quên đi nó đang có súng, và đang làm nhiệm vụ tuyên truyền chống Mỹ. Phụng giúp tôi đi. Mãi đến 

năm 1992, tôi mới có dịp gặp lại Phụng, đã là Đại tá Tỉnh đội phó Tỉnh đội Phú Yên. Còn tôi là nhà doanh 

nghiệp. Một cuộc hội ngộ tốt đẹp. Chúng tôi nói nhiều về kỷ niệm, nhắc lại ngôi trường xưa có mái lợp tranh, 

có cây dúi trên đồi, có thầy Ba đánh học trò rượt chạy như rượt bò ăn lúa, mà bây giờ đứa nào cũng còn nhớ 

đến thầy, còn thương thầy. 

Sáng 29 Tết, đầu năm 1965, theo tiếng gọi tha thiết của quê hương, tôi lại về làng. Đi cùng có Ngô 

Duy Thân, Thanh Thủy ở La Hai. Năm giờ sáng chúng tôi  đi xe lam ra khỏi thị xã. Đến sáu giờ, chúng tôi 

phải xuống xe đi bộ một quãng dài rồi mặc đồ đen thay cho lớp áo quần học trò. Chúng tôi bỗng dưng trở 

thành những cô cậu du kích địa phương. 

Đoạn đường dài 45 cây số phải đi bộ về làng. Hễ thấy máy bay L.19 quan sát bay “rè rè” trên đầu là 

phải núp xuống hầm. Một chiếc L.19 rà xuống quăng trái khói, một phi tuần T.28 ùa đến. Bom nổ rền trời, 

khói lửa mù mịt. Máy bay đánh vào vị trí tình nghi rút quân du kích, cách đường chúng tôi đi có 500m. 

Khi sóng gió lửa đạn đã đi qua, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về làng. Tội nghiệp cho Thanh 

Thủy, thân gái đường xa chân đã sưng, người đã lả, phải bám vào vai các bạn trai mà lết đi từng bước. Hai 

đứa con trai chúng tôi không nỡ bỏ, phải dìu Thủy đi. Đứa con gái hoa khôi trường Bồ Đề, vì nhớ nhà 

thương các em thơ không mẹ, cha già ngày Tết cô quạnh, phải về thăm mà đành chịu khổ như thế. Mấy năm 

sau, Thủy đậu Tú tài hạng ưu, và trở thành cô giáo tại chính ngôi trường mình đã học. 

 Về đến nhà, mặt trời đã xế bóng, tôi chỉ còn biết ngắm quê hương trong cảnh điêu tàn. Mọi người 

nhìn nhau ngơ ngác, và lúc nào cũng nói nhỏ như giữ một điều bí mật. Nỗi hiểm nguy, cái chết như ở kề bên 

khiến không ai còn muốn lớn tiếng. 

Đêm ấy, nhà tôi làm heo ăn Tết. Tôi nằm ở chái hè, đầu óc mông lung, suy tư trăm ngã, để sáng dậy 

giã từ quê hương ra đi vào lúc trời mới hừng đông. Mẹ biết con đi sẽ không trở lại, đeo cho con sợi dây 

chuyền vàng, dặn dò giữ lấy sau có lúc cần phải dùng đến. 

Đức và Thân cùng đi với tôi. Vào đến Tuy Hòa, mỗi đứa mỗi ngã. Ngô Duy Thân, người bạn cùng 

lớp, cùng nhà trọ với tôi năm Đệ Nhất, trở về đi du kích. Đức, theo cách mạng lên núi, và hy sinh. Còn tôi, 

ngày hôm sau lên tàu biển Tuy Hòa vào Nha Trang. Đường bộ không còn đi được nữa. Có hai chiếc tàu biển 

chạy Tuy Hòa – Nha Trang, tôi đi chiếc trước qua khỏi.  Chiếc thứ hai chở hai trăm người, ra cửa biển bị 

sóng nhận chìm, không còn người nào sống sót. Thương cho những người bạc số. Thủy vào lại Tuy Hòa, 

nghe chìm tàu, cứ ngỡ tôi đã theo “Hà bá” nên khóc sưng cả mắt. Để mười lăm năm sau, tôi đi buôn phế liệu 

trở về quê, gặp Thủy đang bươn chải tìm đường lên tàu buôn thuốc tây, nuôi chồng là Trung úy đang đi học 

tập. Gặp nhau, chỉ nói được mấy câu, ai cũng đói khổ, chỉ kịp nhớ những giọt nước mắt Thủy đã tặng tôi, đã 



Khát vọng tuổi thơ                                                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 

 

22 
 

khóc cho số phận một con người. Dù tôi không chết, nhưng quãng đời lúc đó của tôi có hay đẹp gì hơn cái 

chết? Rồi vun vút đoàn tàu chuyển bánh. Nghĩ đến số phận của con người mà nao lòng. 

Vào Nha Trang, tôi lên Buôn Mê Thuộc. Anh Nguyễn Văn Đón của tôi ở đấy, tôi sống nhờ anh để đi 

học. Nhưng anh cũng khổ, một vợ hai con. Vợ anh mới sinh thêm đứa thứ hai, nên càng bẩn chật. Tôi phải 

cởi sợi dây chuyền kỷ niệm mẹ cho tôi, đưa chị dâu.Anh xin cho tôi vào học trường La San. Trường nằm trên 

đồi, cách thị xã mười cây số. Buổi sáng tôi đạp xe đi học, ngồi ở lớp học, nhìn bầu trời mà lòng miên man. 

Đầu óc cứ quay cuồng không dứt. Cây bằng lăng bên cửa sổ nở hoa tím rực, mà lòng tôi tan nát. Bạn bè thì 

không, quê hương cũng không, sáng đi học, chiều giữ cháu, nuôi chị. Một đứa con trai mới lớn trong hoàn 

cảnh ấy ai mà không buồn. May mắn, tôi gặp lại người bạn gái cùng làng là Nguyễn Thị Thành Hội. Hội 

đang học lớp Đệ Tứ trường Bồ Đề, cũng cùng hoàn cảnh, lên thị xã cao nguyên này. 

Hai đứa xích lại gần nhau hơn. Hội có mái tóc dài óng ả, đẹp vô ngần. Ngày nghỉ, hai đứa cùng chia 

xẻ nổi cô đơn với nhau. Tôi dắt Hội đi qua những cánh rừng, ngồi với nhau bên bờ suối. Nhiều lúc thấy lòng 

xao xuyến, muốn đưa tay vuốt tóc em. Những khi ấy mắt Hội mơ màng. Nhưng tôi sợ lắm, sợ yêu Hội, yêu 

cô gái cùng làng, để rồi phải lấy nàng làm vợ là điều tôi không bao giờ muốn. Cứ nghĩ, phải lấy vợ xứ người, 

để con cái sau này có được hai quê hương, của cha và của mẹ. Vì thế nên tay nắm lúc nào cũng lơi, tình lúc 

nào cũng cố gắng làm nhạt. 

Nhưng rồi Hội phải về lại Phú Yên. Ngày tiễn Hội ra xe, tôi có mua tặng Hội một chiếc lược để chải 

mái đầu bơ vơ. Tần ngần đưa tiễn, tay nắm tay, đến khi xe chạy buông tay và nước mắt chảy, Hội đi! Số ảnh 

hai đứa chụp chung sau này gửi về 64 Nguyễn Huệ, nhưng lại thất lạc, để mười lăm năm sau, Hội từ Mỹ về 

thăm quê nhà, tóc Hội đã cắt ngắn, người không còn mảnh mai như xưa. Buổi tiễn đưa Hội ra phi trường về 

Mỹ, khi chụp hình chung, chúng tôi đứng sát vào nhau. Hội hỏi – Có sợ vợ ghen không? Tôi không nói, chỉ 

nhớ chuyện ngày xưa chúng tôi đã từng đứng gần nhau như thế này rồi. 

Máy bay cất cánh, để thêm mười năm nữa không nghe tin tức gì về Hội. Có lẽ với những mối tình 

thầm lặng, tôi thường chỉ muốn được gặp lại người xưa một lần trong đời là đủ. Không gặp thì nhớ, sẽ mong 

suốt đời. Nhưng gặp lại nhau hoài chưa hẳn đã là điều hay. Đôi khi, sự thay đổi của người xưa có thể làm 

lòng mình buồn hơn. Và biết đâu, người ta cũng nhìn mình với những cảm nghĩ như vậy. Khi ấy sẽ thấy mất 

mát nhiều hơn, mất chính cái điều mình muốn tìm. Như lời một bài thơ: “ Anh đi tìm lại cái mình đã mất và 

mất chính cái mình muốn tìm” (Tần Hoài Dạ Vũ – Điệp khúc của tàn phai). Trong cuộc đời, đối với những 

mối tình đã qua đi, tôi thường mong muốn phải được gặp lại người cũ, ít ra là một lần. Nếu không thì phải 

viết ra trên mặt giấy mới có thể giải tỏa được nổi buồn. Âu đó cũng là một cách giải tỏa. Đời tôi lắm gian 

truân. Nghĩ lại càng thấy thương người, và thương cả mình. 

Hết hè năm Đệ Tam, anh Đón tôi về Đà Lạt, tôi cũng theo về. Mới đến Đà Lạt, thấy như một thiên 

đường u tịch. Sương mù dày đặc và cảnh đẹp làm nao lòng. Lần đầu tiên tôi cầm tay một người đàn bà đẹp là 

chị, đi vòng bờ hồ, và chụp hình, mới đẹp và thơ mộng làm sao. Nhiều năm về sau, nói đến Đà Lạt tôi lại xao 

xuyến lòng. Thành phố sương mù, với tôi, đầy ắp những kỷ niệm buồn, nhưng tôi không biết phải viết như 

thế nào, khởi đầu từ đâu? Thôi, hãy bắt đầu từ ngôi trường Văn Học với ông Hiệu trưởng Chữ Bá Anh. Ông 
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giỏi, nhưng là người gây nhiều tai tiếng và đố kỵ trong ngành. Bọn học trò trường tôi, chúng tôi thường nói 

“Tiên học phí, hậu học văn”. Còn Chữ Bá Anh thì đổi Chữ Bá Tiền. Học trò tuổi nào cũng nghịch. Bây giờ 

lớn rồi mới thấy ông thầy xử sự rất đúng. Hàng tháng, vào ngày 5 học sinh phải đóng học phí. Đứa nào chưa 

đóng được mời lên nắn nót rất kỹ càng. Học trò đứa nào mất dạy, ông chửi tới nơi. Giáo sư hầu hết đều là 

thầy giỏi, thường viết sách, như các thầy Phạm Kế Viêm, Ưng Hiến, Nguyễn Văn Toàn,….Các nhà giáo lỗi 

lạc nên học trò mỗi lúc mỗi đông. Tôi làm trưởng lớp một lớp bốn mươi đứa, học cả hai sinh ngữ Anh và 

Pháp. Có thầy Sơn dạy Pháp văn mà bị con gái nguyền rủa: “Học Trung học Đà Lạt, học Đại học Đà Lạt, đi 

dạy học ở Đà Lạt, thành công ở Đà Lạt, thứ đó biết gì!”. Thầy Sơn căm giận lắm, nên đứa con gái nào có lỗi 

là đuổi ngay. Khi thầy đuổi đến đứa thứ ba, Tuyết Mai, là tôi nóng, đứng dậy: 

- Thưa Thầy, thầy đến đây để dạy hay để đuổi học trò? Tôi là trưởng lớp, tôi có nhiệm vụ bảo vệ 

các bạn cùng lớp. Một tuần thầy đuổi ba học sinh, còn đâu học sinh để thầy dạy? 

Thay vì gầm thét, thầy Sơn dịu giọng: 

- Em bình tĩnh, em đừng run! Thầy không đuổi các bạn em đâu, Thầy chỉ hù cho chúng nó sợ. 

- Thưa thầy, thầy hù hơi mạnh nên tụi nó nghỉ luôn rồi, còn đâu mà sợ. 

Và từ đó Thầy Sơn thay đổi phong cách dạy. Không còn gầm dữ như cọp, như gấu, mà ôn tồn, dịu 

dàng hơn. 

Tôi đã sống một năm ở Đà Lạt đầy cơ cực.Sống lang thang khắp nơi khắp chốn. Lương của ông anh 

không đủ bao bọc cho thằng em. Ông chỉ cho tiền đóng học phí, còn mọi thứ tôi phải tự lo. Quần áo thì xin 

đâu đó để mặc. Ở Đà Lạt cũng dễ, chỉ cần cái áo ấm bên ngoài,ai đó cho tôi một cái áo vest, còn áo sơ-mi ở 

trong rách te tua. Lũ bạn chơi nghịch, ba thằng xúm nhau lột áo ngoài, mình chỉ còn trơ áo rách bên trong, 

chúng cười ngặt nghẽo. 

Đà Lạt hồi ấy có quán cơm sinh viên do Hột Hồng Thập Tự tổ chức. Hội cho gạo, nên ăn rất rẻ. Quán 

cơm gần trường Đại học, trên đồi cao cỏ hoa xanh mướt. Cơm xã hội tôi cũng chỉ ăn được mỗi ngày một bữa, 

hay hai thằng ăn một phần ăn. Tiền bạc phải tính toán chi li. Vậy mà nhiều khi cũng khốn đốn. Lúc mới đến 

Đà Lạt, anh tôi có người vợ thứ - chị Kim Thanh – bán rau cải chợ Đà Lạt. Chị dễ thương lắm. Chị cho tôi tờ 

giấy bạc lớn nhất hồi ấy, có thể mua được mười ký gạo. Tôi mừng quá không dám xài, đem tờ bạc đó dán 

vào quyển nhật ký, rồi ghi bên dưới: “Lần đầu tiên trong đời có người cho tôi số tiền lớn như thế này. Tôi xin 

cảm ơn chị Thanh và xin chị cho tôi được giữ đồng tiền này để làm kỷ niệm”. 

Mà cũng nhờ quyển nhật ký này, chị đọc được, để sau đó, bằng tiền lẻ, chị cho tôi nhiều hơn. Nhờ 

vậy tôi có cơm ăn hàng tháng. Về sau, có lúc đói quá, đồng tiền trong sổ nhật ký tôi cũng phải lấy ra để lấp 

vào khoảng trống của cái dạ dày.  

Từ đó, tôi làm đủ nghề, đi dạy học, đóng thùng gỗ xuất khẩu. Nhưng không có nơi nào ổn định, đói 

vẫn hoàn đói. Có lúc tôi đành đi bán bánh mì. Nhà ở Đà Lạt cách xa nhau, trên đồi dưới suối, nên mỗi buổi 

sáng tôi run run đạp xe đạp trong sương mù lạnh lẽo đến các vila bấm chuông, có người mở hé cửa vừa đủ 

đưa cái bánh mì vào là tôi vù đi nơi khác, cho kịp lúc mặt trời mọc và về đi học. Mỗi nửa tháng tính tiền một 
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lần. Nghề này tạm sống được, nhưng rôi chiến cuộc lan tràn, những ngôi nhà cần bánh mì thì ở xa. Nhiều nhà 

dời đi nơi khác không kịp nói với người bán bánh mì. Mình mất tiền một vài nhà là cụt vốn. Lại phải xoay 

sang nghề khác. Tôi và bảy người bạn cùng thuê chung một căn nhà trên đỉnh đồi gió hú, gần Viện Đại học. 

Đêm đêm gió gào thét. Nhà lủng một lỗ bằng ngón chân cái là gió thốc vào, rú lên rợn người. Nhà có bốn 

phòng, hai thằng một phòng. 

Một hôm, Nguyễn Xuân Chữ, người bạn ở chung phòng với tôi, về quê. Còn lại một mình, tôi buồn đi 

lang thang ra khu Hòa Bình, ngồi nhìn từng đôi trai gái dìu nhau đếm bước trên đường. Người nào cũng sang 

trọng, cũng ấm cúng, còn mình bơ vơ. 

Đêm về khuya, tôi vẫn còn ngồi. Một em gái ăn sương sà đến gợi chuyện. Lúc đầu tôi cũng run, 

nhưng rồi cảm nhận thân mình và thân người cũng như nhau. Cô xin tôi một chỗ qua đêm vì không có người 

thân. Tôi đưa cô về phòng, nhường giường cho cô nằm, tôi xuống đất. Nhưng rồi một hai cô cũng lôi tôi 

lên giường. Trời Đà Lạt lạnh buốt, nằm kề nhau cũng ấm. Rồi cô tập cho tôi biết thế nào là đàn bà trong đêm 

ấy. Xong việc, tôi nhảy phóc xuống đất. Cô gái níu lại và nói như năn nỉ: “Anh đừng xuống đất ngay, anh 

mới biết đàn bà lần đầu, anh phải nằm trên giường thật lâu. Anh xuống đất gặp lạnh bệnh chết”. Nhưng tôi 

cũng chỉ ráng được chừng năm phút, rồi vùng ra khỏi tay cô. Vòi nước bên ngoài nhà, mở cửa gió hú, sương 

dày đặc, nước lạnh như nước đá. Tôi ngủ một giấc đến sáng. Khi tỉnh dậy thì cô em đã ra đi từ lúc nào. 

Và một đêm mùa đông rét mướt, một nhóm văn nghệ sĩ Sài Gòn lên Đà Lạt tổ chức một đêm thơ ở 

giảng đường Viện Đại học Đà Lạt. Giảng đường rộng mênh mông, chứa cả ngàn người đầy ắp. Tôi đến sau, 

không có chỗ ngồi. Khi chương trình bắt đầu, tôi xông vào ngồi bệch xuống đất trước hàng ghế danh dự. 

Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một đêm thơ hay sao mà hay, cũng tràn đầy chất cô đơn. 

Đêm về, tôi lang thang khắp những ngả đường của xứ  sương mù. Tìm vào ngôi nhà ma thường ngày 

tôi vẫn thấy nhưng không dám vào. Ngôi nhà với huyền thoại có người treo cổ tự vẫn, có con ma thần vòng. 

Bây giờ, giữa đêm khuya, tôi không còn sợ nữa, mà chỉ muốn gặp con ma thần vòng. 

Căn nhà hoang phế âm u không ánh đèn, chỉ có ánh trăng lờ mờ trong đêm. Tôi mò mẫn bước vào, 

nhưng rồi nghe tiếng động bên ngoài. Xương sống bắt đầu lạnh, đứng nép cửa nhìn ra. Một bóng đen lù lù 

bước vào, có dáng quen quen. Hóa ra là thằng An, học cùng lớp, ở cùng nhà. Hai thằng vốn ít nói chuyện với 

nhau. Chỉ nói đôi điều khi nó ngâm thơ và tôi thổi sáo. Bây giờ gặp nhau chốn này, đốt lên một đóng lửa, hai 

thằng cùng sưởi ấm, đợi sáng. 

Đêm đêm, tôi thường đi lang thang khắp nơi. Người bạn Nguyễn Xuân Chữ luôn đi theo. Đi gần bị 

tôi rầy, nên nó cứ để tôi đi trước, nó theo sau. Khi nào tôi mệt lả bên gốc cây nào đó trên đồi thông thì nó 

xuất hiện dìu tôi về, hay gom lá đốt lửa, rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Trong thời gian một năm này 

tôi viết nhiều thơ, viết xong lại bỏ. Đến ba mươi năm sau, lục lại trong ký ức, tôi chỉ nhớ đôi bài. Tiếc lắm! 

Để tìm vui, tôi thường tổ chức các cuộc đấu bóng Tù, là loại bóng ném của nữ, cho các nữ sinh của 

trường với các trường lân cận, như trường Việt Anh, trường Thăng Long. Các cuộc bóng đá, bóng chuyền 
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cũng được tôi tổ chức chu đáo. Tôi là trưởng lớp, kiêm trưởng khối Thể thao của trường. Nhiệm vụ này đúng 

ra là của một vị giáo sư trẻ, nhưng ông Hiệu trưởng Chữ Bá Anh biết khả năng nên giao cho tôi. Tôi đã hoàn 

tất nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Đến cuối năm học, tôi được nhận một phần thưởng, một quyển từ điển dày 

1200 trang, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ được, trong tất cả cái gì của tôi từ thời trước đến giờ đều mất hết. 

Đời tôi, đến nay đã qua 50 năm, còn giữ đủ thân thể, tay chân không què quặt là tốt rồi, đâu còn mong 

gì hơn. Còn được quyển Tự Điển để giữ một chút chữ nghĩa âu cũng quý lắm rồi! 

Mùa xuân đến, hoa đào Đà Lạt rực rỡ khắp mọi ngã đường. Trên đường, dưới suối hoa đào khắp nơi 

lung lay trong gió. Cây thông non xanh mượt mà trong sương mù nắng sớm. Ngày tất niên, lớp tôi tổ chức 

một bữa tiệc bún thịt nướng. Tôi chặt một cây anh đào to bằng bắp vế về cắm giữa sân trường. 

Chia tay nhau về nhà ăn Tết. Mọi người đều có nhà, có tiền có bạc, còn tôi lạc lõng như con nai vàng 

ngơ ngác giữa đồi sim. Chiều cuối năm không biết về đâu. Mây và nắng bơ vơ lơ lửng… 

*** 
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CUỘC TÌNH 

Mùa hè đến và mùa thi qua đi. 

Năm 1967 đầy hẩm hiu cho số phận, cho sự cố gắng của con người. Tôi như một mũi tên đã đặt trên 

cung, phải lao về phía trước đang còn mịt mù với bao khổ đau. Không thể tiếp tục cắp sách đến trường, 

không nhà cửa, không công ăn việc làm. Mọi con đường sống dường như đều bị cắt đứt. Nỗi bơ vơ cuốn tôi 

vào những trầm tư, dằn vặt không nguôi. 

Không thể tiếp tục kéo dài ngày tháng lạc lõng ở thành phố sương mù ẩm ướt luôn hiu hắt như đời 

sống của chính mình, tôi về Nha Trang. Tới ở tạm nhà người bạn Nguyễn Chí Thoại. Lúc này quân đội Mỹ 

đã ồ ạt đổ vào Nam Việt Nam. Chỉ hai năm tôi sống ở cao nguyên mà thành phố biển này đã có bao nhiêu 

thay đổi. Những snack-bar mọc lên nhan nhản, những tấm bảng House for rent (nhà cho thuê) được treo khắp 

nơi; chỗ nào cũng bày ra cảnh sống vội vả, thực dụng. Chiến tranh không còn là chuyện trên báo chí hay 

chuyện ở các làng quê xa xôi. Chiến tranh hiện diện ngay trên các đường phố với những người lính viễn 

chinh đen trắng nghênh ngang. Chiến tranh xâm nhập vào tận những ngõ hẻm với những cô gái quê chạy về 

thành phố làm bán thân cho lính Mỹ, với những cậu bé phì phèo điếu thuốc Salem, nói mấy câu tiếng Anh 

giả cầy và sẵn sang dắt gái cho đám lính viễn chinh. Chiến tranh hiện diện trong cả mâm cơm của người dân 

thành phố với những lon đồ hộp lính Mỹ tuồn ra và đám con buôn chợ trời thi nhau vơ vét. Cả xã hội chìm 

ngập trong một bầu không khí bất an, phức tạp. Những giá trị tinh thần tồn tại bao nhiêu thế hệ không còn 

đứng vững. Người ta sống vội vàng và bắt buộc phải có cái nhìn mới, để thích nghi, để tồn tại. Triết học hiện 

sinh du nhập vào Việt Nam.Mấy năm trước chỉ là chuyện trong trang sách, nay trở thành lối sống thác loạn, 

không cần biết tới ngày mai. Vì ngày mai là một cõi mịt mù, vì ngày mai có thể là cái chết, là sự phá sản, là 

thân phận của tên lính đánh thuê. Ngày mai không ai định được cho mình một cái gì, thôi thì hãy cứ sống với 

hôm nay, với thân xác này, hiện hữu này. Dẫu tất cả chỉ là vô vọng, chỉ là một cơn “buồn nôn”… 

Nguyễn Chí Thoại đưa tôi ra bãi biển Nha Trang bằng xe Honda mới nhập. Ngồi nhìn biển, mỗi đứa 

uống một lon Coca Cola. Uống xong, nó bóp dẹp lon, quăng xuống biển. Tôi kinh hãi, mới mấy năm mà 

thằng này học nội công ở đâu để bóp nổi cái lon bằng sắt dẹp lép? Tôi mân mê cái lon trên tay, rồi không để 

bạn nhìn thấy, vận hết sức bóp thử. Hóa ra nó mềm xèo. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với hàng hóa của 

người Mỹ, lối sống Mỹ. Hình như có ai đó đã cho rằng, văn hóa Mỹ, lối sống Mỹ được biểu tượng bằng cái 

lon Coca. Đúng hay sai? Lang thang ở Nha Trang tìm kiếm việc làm, vô tình tôi gặp lại hai người bạn cùng 

làng, Đặng Như Ích và Lê Tấn Hùng, đang học ở Nha Trang, và đang dạy kèm con của một gia đình người 

Đồng Hới giàu có. Hùng rủ tôi về nhà chơi. Nhà có cô giáo dạy tiểu học, là dì của đám học trò, lớn hơn tôi 

bốn tuổi, coi như chị. Kể từ ngày tôi quen với gia đình, bà chị này thường hay sai tôi, cái gì cũng T. làm dùm. 

Nhất là chở đi đâu thì tuyệt nhiên chỉ T. chở mới chịu đi. X era khỏi nhà là chị ôm thằng em cứng ngắt. Rồi 

chị cho đi ăn, chị cho tiền. Rồi chị bảo chở ra bãi biển ban đêm. Bãi biển đêm này chị dẫn tôi đến tình yêu. 
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Chị không cho tôi kêu bằng chị những lúc vắng người. Lúc nào chị cũng nhìn em đắm đuối. Tôi đang 

bơ vơ, có người thương yêu như chết đuối vớ được phao. Thôi thì cứ theo chị, ngày ngày chở chị đi dạy, đón 

chị về, ăn với chị cơm hàng cháo chợ. 

Một hôm súng nổ rền trời, máy bay gầm thét. Cách Nha Trang về hướng Nam không xa, bom nổ xé 

trời. Từng đoàn người ở các làng quê lũ lượt bồng bế nhau chạy về thành phố tránh đạn bom. Gia đình chị 

Liên Ngà ở Thành, cách thành phố Nha Trang chỉ mười cây số, cũng tản cư về Nha Trang, ở nhà người anh. 

Ngà dắt tôi đi ngược dòng người chạy loạn, mặc cho tiếng kêu khóc của con lạc mẹ, vợ lạc chồng. 

Từng xác người chết cụt đầu, cụt tay. Mọi người đều hối hả chạy về Nha Trang. Hai chúng tôi đi ngược dòng 

người như hai kẻ điên. Đi về Thành, vào được thành cổ đường vắng, nhà xơ xác. Mặc cho bom đạn chưa đến 

đây nhưng chiến trường chỉ còn cách một bờ thành. Vườn hoang nhà trống, chỉ có những con chó vô chủ 

chạy ngoài đường và những người lính tất bật chạy tới chạy lui. Trong thành có một đơn vị pháo binh đang 

nhả đạn về hướng Tây Bắc. Không khí chết chóc bao trùm. 

Hai người yêu nhau tìm về nhà. Trời đã về đêm, căn nhà chỉ còn thấy lờ mờ. Chúng tôi không vào 

nhà mà vào hầm trú ẩn ở sau nhà, không thắp đèn. Thức ăn Ngà mang theo là một ổ bánh mì, cả hai ngồi ăn 

dưới ánh sáng hỏa châu. Bom đạn vẫn gầm thét. Hai đứa ăn xong, mò ra tìm uống nước. Ngà trải chiếc chiếu, 

chúng tôi nằm gối tay nhau. 

Cả ngày đi bộ mệt lả, mặc cho bom đạn gào thét, hỏa châu sáng rực trời, muỗi mòng bay vo vo, tôi 

ngủ lịm đi. Khi tỉnh giấc thì trời đã về khuya. Em vẫn còn thức, thủ thỉ bên tai tôi, đừng bỏ em nghe anh, đời 

em cho anh cả rồi! 

Rồi thường đêm, tôi chở em đi khắp nẻo phố Nha Trang. Đợi đến 11 giờ khuya, cả nhà ngủ mới về. 

Ngà thì vào nhà, tôi nằm ngoài hiên. Chờ cho mọi người yên giấc, Ngà lại mang gối mền ra nằm với tôi thật 

mặn nồng. 

Kéo dài được ba tháng, Ngà đưa tôi đưa về gặp song thân là hai cụ già người Quảng Bình khó tính. 

Hỏi thăm gia cảnh, tôi là thằng bụi đời, không cha không mẹ, không nhà không cửa. Thế là cuộc tình được 

lệnh chấm dứt. Ngà khuyên tôi, chỉ còn một người có thể cứu vãn được, đó là anh của Ngà. Tôi phải tự làm 

sứ giả để lên đường gặp ông ta. Nhà anh Ngà nằm giữa rừng cao su, gần mộ bác sĩ Yersin. Ngà đưa tôi đến 

rừng cao su rồi đứng đợi. Thay vì vào nhà, tôi vào mộ Yersin thăm bác sĩ trọn đời hy sinh cho khoa học. 

Thay vì nói chuyện với anh của Ngà, tôi lại nói chuyện với ngài Yersin. Thắp mấy nén hương khấn 

nguyện cùng vong linh người bác sĩ vì nhân thế. Xin ngài độ trì cho chúng tôi. Rồi nói với Ngà không gặp 

anh Thanh, nên chúng tôi quay về để tự tìm lối thoát. 

Lúc này Mỹ đổ vào Miền Nam đã lên tới cao điểm. Quân số đạt đến gần nửa triệu. Nhu cầu tuyển 

thông dịch viên càng lúc càng nhiều, điều kiện là thông thạo tiếng Anh. Ngà khuyên tôi hãy đi học lớp thông 

dịch viên, khi ra trường ở đâu, Ngà theo đó. Noel năm 1967, sau khi theo bạn bè, hai đứa dong ruổi khắp phố 

phường Nha Trang, khắp hang cùng ngõ hẻm. 
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Ngày hôm sau, 26.12.1967, tôi đi theo học khóa Thông dịch viên. Ở Miền Nam lúc bấy giờ, mọi 

thanh niên đều sợ phải đi lính. Thanh niên lao động không có bằng cấp thì phải vào quân Quang Trung để 

sau ba tháng huấn luyện, ra trường làm một binh nhì bổ sung quân số cho các đơn vị đang chiến đấu. Có 

được bằng Trung học Đệ Nhất cấp thì vào Đồng Đế (Nha Trang) để làm anh trung sĩ khi ra trường, và dĩ 

nhiên cũng phải ra mặt trận. Những ai đỗ được cái Tú tài 1 thì tới hạn tuổi phải vào Trường Sĩ quan Bộ binh 

Thủ Đức. Sau chin tháng huấn luyện cực nhọc đến đen thui đen thủi, ra trường với cấp bậc chuẩn úy, về đơn 

vị may lắm làm được trung đội trưởng. Có lắm người chưa kịp nhận lương chuẩn úy lần đầu đã tử trận. Gia 

đình nhận được quan tài với lá cờ vàng ba sọc đỏ phủ lên; người chết được vinh thăng thiếu úy, vợ con hoặc 

cha mẹ nhận được khoản tiền tử tuất. Và thế là xong đời một người thanh niên thời chiến. Chết chẳng cho ai 

và chết không biết vì sao. 

Học sinh, sinh viên chúng tôi thời ấy mỗi năm học, được phát cho một thẻ hoãn dịch vì lý do học vấn. 

Vì vậy phải cố mà học. Thi hỏng cuối năm là lập tức vào quân trường. Điều đó thì chẳng ai muốn cả. Nhưng 

không muốn cũng không được. Thời chiến, làm thân con trai đâu còn đường trốn thoát. Dĩ nhiên, nếu học 

hành thông suốt, thi năm nào cũng đỗ, lại chọn ngành Sư phạm thì may ra còn được tiếp tục hoãn dịch khi ra 

trường làm thầy giáo. Có nhiều thanh niên không muốn vào lính, chọn đi học các khoa Thẩm sát viên hay 

biên tập viên, ra trường với lon thiếu úy hoặc trung úy cảnh sát, sẽ được ở lại thành phố, khỏi phải ra mặt 

trận. 

Chính vì vậy mà lời của Ngà khuyên tôi nên theo học khóa Thông dịch viên xem ra hoàn toàn hợp lý. 

Và tôi đã “nghe lời” em một cách thích thú. Dẫu sao, trước mắt cũng không phải ra trận, không ngược đường 

với lý tưởng mẹ cha. Tôi đang sống tự do một cách tuyệt đối, tự nhiên đi vào kỷ luật đầy ngỡ ngàng. Ngà đưa 

tôi đến cổng Trung tâm. Tôi xách hành lý bước qua khỏi cổng, mọi việc đã khác. Vẫy chào em, vẫy chào 

luôn những ngày tháng tự do. Trung tâm tôi ở gần nhà Ngà, nên ngày nào đi dạy Ngà cũng ghé qua một lần. 

Có khi em mang cơm vào khu tiếp khách để cùng ăn. Chúng tôi chie có bốn đứa và một ông Thượng tọa bị 

bắt lính ở chung một phòng. Vệ sinh nhà cửa chia nhau làm. Tôi làm tổ trưởng, một hôm đi họp về phân 

công tác; ngày mai Vương Miên Sải thọc huyết heo. Sải phản đối ngay: “Tôi đi tu, con kiến tôi cũng không 

giết, chứ đừng nói thọc huyết heo!”. Mọi người được dịp cười bò càng. Tôi dắt Sải ra chỉ cái nhà cầu lúc nào 

cũng bị nghẹt, phải lấy cây thọc vào và quậy quậy như thọc huyết heo. Còn trước cửa Câu lạc bộ, câu chữ mà 

tôi thấy đầu tiên là “Cấm đem vợ chạy ra ngoài”, thật buồn cười. Thì ra các ông nội đã sửa lại câu của chủ 

quán “Cấm đem vỏ chai ra ngoài”. 

Ở lại Trung tâm mười ngày, chúng tôi chỉ có bốn đứa, được về học tại Sài Gòn. Hình ảnh đầu tiên khi 

lên máy bay tôi luôn ghi nhớ. Người phi đoàn trưởng với bộ đồ bay màu đen, đứng giữa khoang tàu giới 

thiệu và chúc quý khách an toàn, vui vẻ trong cuộc hành trình này, rồi máy bay cất cánh. Hình ảnh hào hung 

ấy làm tôi ước mơ. Cái mộng chinh phục không gian tôi có từ đây. 

Máy bay đáp an toàn. Người hướng dẫn, ông Vui, đưa chúng tôi về nhà ông ở số 13 Trần Quốc Toản, 

nghỉ lại một đêm. Đây là căn nhà đầu tiên tôi ngủ lại ở Sài Gòn. Tôi ghi nhớ. Năm 1994, 27 năm sau, tôi có 

ghé lại thăm. Căn nhà 27 năm vẫn không hề thay đổi, còn đời tôi, đã có không biết bao nhiêu đổi thay. 
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Mười ngày ở Sài Gòn với bao nhiêu mới lạ, một tấm bản đồ trên tay, tôi lang thang khắp các nẻo 

đường. Và Tết sắp đến. Lần đầu tiên tôi được lãnh lương, tiền lương của thông dịch viên tương đương với 

tiền lương của giáo viên cấp 2, cộng thêm lương Tết, có kha khá. Tôi nhớ ngay đến Ngà ở Nha Trang. Cứ 

nghĩ, ở vùng đất ấy có một người con gái trông ngóng mình, nên tôi vội vàng đi ngay, về lại miền thùy 

dương cát trắng. 

Tôi về lại căn phòng khách sạn bình dân, nhớ mắt em lung liếng, môi em cười mời mọc. Tắm rửa 

nghỉ ngơi, suy nghĩ miên man. Em mà biết mình ở đây chắc mừng lắm. Bao nhiêu kỷ niệm, nhớ hơi thở và 

mùi vị của em như còn phảng phất đâu đây. Tôi nằm thao thức chờ đến sáng để gặp Ngà. 

 Tám giờ sáng tôi đi cùng với chị của Ngà lên Thành. Trên đường đi, vừa qua cổng thành, trước mặt 

tôi là hình bóng hai người tay trong tay, họ sánh bước sóng đôi. Ngà đang đi cùng với một người mặc quần 

áo rằn ri, sau tôi mới biết là chuẩn úy Luận, Liên đoàn 81 biệt kích dù. Chị Loan hoảng quá, kéo tôi chạy núp 

vào nhà một người dân. Tôi điên lên. Chị Loan nắm tay tôi kéo lại, còn tôi thì muốn xông ra quyết tử chiến, 

dù chết cũng cam. Chị Loan năn nỉ quá: “Toàn cứ để họ đi, rồi chị sẽ nói với Bé Ly (tên ở nhà của Ngà).” 

Tôi để họ đi qua, cơn ghen tuông của tôi hạ xuống, và từ giờ phút này trái tim ôi lạnh tanh. Mọi việc 

coi như đã xong, đã an bài. Em đã chọn rồi, không còn gì nữa. Em chỉ mong là tôi đi luôn. Tôi không một lời 

trách móc oán giận. 

“Thôi về đi thôi! 

Nửa lời cũng đừng nói nữa 

Tua rua đã xế ngang đầu 

Hẹn ước đã thành dang dở 

Con sông đã lỡ nhịp cầu.” 

(Trần Sơn Nam) 

Tôi về lại phòng trọ, ngủ một hơi để bù lại đêm qua thao thức, chờ mong. Buổi chiều Ngà đến gặp tôi 

ở phòng khách khách sạn, cùng người bạn đang dạy học, mà có lần Ngà đã giới thiệu: Ái Thanh, giáo viên 

tiểu học. Một vách ngăn đã dựng lên rõ ràng rồi, không còn gì nữa đâu. Căn phòng kia mới hôm trước sao 

em không nhớ? 

Ngà giới thiệu Ái Thanh cho tôi. Một cuộc “bàn giao người tình” để em đi lấy chồng. Gia đình em đã 

quyết như vậy. Ái Thanh nhận tôi như nhận một con ngựa chiến dễ thương, nhưng điều bất hạnh là thương 

không dễ. Những ngày kế tiếp vẫn là những cuộc gặp tay ba để Liên Ngà bàn giao cho hết những gì của tôi 

cho Ái Thanh. Thư từ của tôi viết cho Ngà, hình ảnh của tôi, cái gì đẹp nhất, quý giá nhất của tôi trước đây, 

Ngà đều giữ hết. Bây giờ Ngà bàn giao cho Ái Thanh. Thủ tục xong, Ngà xin phép đi về. Còn lại hai người 

trong phòng ngủ. Trước đây, với Ngà tôi vồ vập, háo hức bao nhiêu, thì bây giờ với Ái Thanh tôi lạnh lung 
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bấy nhiêu. Ái Thanh xích lại bên tôi, tôi choàng vai em. Hai đứa nằm trên giường, tôi đốt một điếu thuốc, 

nhả khói lên trần nhà, mắt lơ đễnh đếm từng vòng tròn của khói thuốc. 

- Nói gì đi anh. – Ái Thanh rụt rè. 

Tôi lạnh như băng. 

- Ái Thanh có thương tôi không? 

- Em yêu anh từ lần đầu gặp anh đến nhà em với Ngà. Em không bao giờ dám ước mơ có ngày 

được nằm đây với anh. 

Chiều tối, hai đứa đi ăn rồi chia tay. Những cuộc nói chuyện nào mưa nào nắng mà ngày nào cũng 

gặp. 

Những ngày sắp Tết đã đến. Bến xe Nha Trang vắng vẻ, phòng ngủ chỉ còn một người khách duy 

nhất là tôi. Mọi người đều về quê ăn Tết. Chỉ riêng tôi, quê hương xứ sở, cha mẹ an hem, và cả ông bà đều 

như xa vời nơi đâu, như ở một thế giới nào khác, còn quả đất này chỉ một mình tôi. 

Chiều ba mươi Tết, Ái Thanh đem cho tôi hai cái bánh chưng, một ít mứt và cả một bó nhang để tôi 

đón giao thừa thừa trong phòng ngủ. Em hẹn tôi gia thừa sẽ đến để tôi đưa em đi chùa. 23 giờ đêm, tôi đi 

ngang nhà em, cửa vẫn đóng thin thít. Aí Thanh là con của ông Trưởng ty Tiểu học Khánh Hòa. Ông bị ốm 

nên Aí Thanh không dám đi. Tôi về, lòng nghĩ sáng hôm sau sẽ trở  lại, thì ôi thôi, cuộc chiến đã vào thanh 

phố đúng vào giờ giao thừa. Tiến súng tiểu liên nổ cungd với tiếng đại pháo. Cuộc tổng công kích Tết Mậu 

Thân xảy ran gay trước nhà Aí Thanh, là tiểu khu Khánh Hòa. Cuộc chiến đã xảy ra dữ dội đêm qua. Đường 

phố bây giờ đầy nghẹt cả lính  cảnh sát và quân đội Mỹ phối hợp với nhau chặn xét bắt người. 

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, bị quân cảnh hỏi giấy, vụt bỏ chạy. Tên lính Mỹ mang 

M.16 cặp ngang hông nhả đạn, người đàn ông chạy thêm máy bước rồi ngã gục, múa tuôn xối xả, co co giật 

giật. Tôi bụm mặt không nhìn. Người đàn ông này là ai mà bỏ chạy? Quân Cách mạng vừa thay quần áo hay 

một người nhà quê lên tỉnh thăm bà con, hay một người dân chài trốn quân dịch?Ai? Người Việt Nam da 

vàng sao người Mỹ lại bắn chết giữa ban ngày? Tôi xót xa chua chát. 

Tình hình thành phố Nha Trang chiều nay mồng một Tết Mậu Thân đã yên tĩnh. Trên các hệ thống 

truyền thanh, truyền hình và lo phóng thanh đều đọa Nhật lệnh của thiếu tướng Trần Văn Quảng, tư lệnh lực 

lượng Đặc biệt, quân Trấn trưởng thành phố Nha Trang, ban hành lệnh khẩn trương trên toàn lãnh thổ quân 

trấn. Lệnh Thiết quân luật 24/24 giờ, mọi người dân đều đặt dưới sự kiểm soát của quân đội, kêu gọi người 

quân nhân và các đơn vị ngoại quân trấn đều phải đến trình diện. 

Tôi ở phòng trọ một tháng, ngày nào Aí Thanh cũng đến thăm một lần. Hai đứa ngồi ở vườn hoa 

trươc cổng vài tiếng đồng hồ, có khi mang cả cơm để cùng ăn. Sau đó Aí Thanh đón tôi về nhà. Bố mẹ em ở 

nhà riêng, em ở nhà riêng trong khuôn viên trường Tiểu học. Ngày, hai đứa đi đây đó, đêm về ngủ một 

phòng. Tôi lấy chiecs giường bố đặt cạnh giường Aí Thanh. Đêm em lên giường bố với tôi. Trăn qua trở lại, 
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cái giường bố kêu cót két, sợ rách, nhưng không mấy khi tôi qua giường Aí Thanh. Tình yêu trong tôi đã 

nguội lạnh dần. 

Tôi thấy tình cảm của tôi nhạt nhão, mặc dù Aí Thanh thì say đắm nồng nàn, nên tôi từ giã về Sài 

Gòn. Hai người con gái tiễn tôi lên xe, để đến nay, hai mười bảy năm qua, tôi không còn lần nào gặp lại Aí 

Thanh và cũng không tin tức gì về nàng. Nếu còn sống, Aí Thanh và cả Liên Ngà, năm nay đã 54 tuổi rồi. 

Giờ đây, tại thành phố này, đêm nào tôi cũng nghe tiếng đại bác, cũng đến hỏa châu cho chính mình, 

buồn vô tận. Tôi và mấy người bạn thêu một căn gác gần cỗng 2 Tổng Tham mưu( bây giờ là đường Hồ Văn 

Huê). Căn nhà nằm trong sớm đĩ. Nguyên cả khu này nhà nhà chứa đĩ. Người đi chơi nườm nượp, gởi xe 

Honda như sở Mỹ. Tôi ở trêm gác, lâu lâu mới có một cô nào mới ở quê lên, các bà chứa lại mời tôi mở 

hàng. Một vài lần, rồi tôi lại từ chối, nói hết tiền. Cho thiếu, tôi cũng không chơi. Nhiều cô em cũng thật tội 

nghiệp, quê hương chiến tranh cũng ly tán, phải bán mình để cứu gia đình qua cơn hoạn nạn. Có cô ngơ 

ngác, xong trận rồi vẫn chưa hay, ôm cứng không muốn rời, năn nỉ ở lại với em, cứu em. Cứu sao được khi 

tôi không cứu nỗi thân tôi trong cuộc máu lửa này! Thân phận tôi và em có gì khác nhau đâu! Tôi mất quê 

hương, em quê hương khói lửa điêu tàn. 

*** 

Đất Sài Gòn bây giờ không còn xa lạ với tôi sau hai năm sống, nhưng sự quen biết và người quen vẫn 

còn xa lạ. Niềm vui vẫn là lang thang qua các nẻo đường phố để tìm biết gì hơn ở thành phố rộng lớn này. 

Một hôm, một người bạn rủ đi tăm vườn Bách Thảo. Buổi sáng cuối mùa thu năm 1969, trời trong và 

mát, vườn cây lá xào xạc, hoa nở rộ. Hai đứa đang thơ thẩn ngắm nhìn những bông hoa. Có cô bé đi một 

mình, tay xách cặp, trên ngực thêu “Trường Gia Long” màu đỏ. Hồi này trường Gia Long có hai màu: xanh 

là lớp đêm thứ xoàng, và Gia Long chữ đỏ mới đích thực là Gia Long. Hai học trò Gia Long nổi tiếng nhất 

Việt Nam-con gái đẹp, học giỏi, đoan trang, được dậy dỗ đến nơi đến chốn. Nhiều người thành đạt, nhiều 

mệnh phụ phu nhân xuất hiện tại trường này. Cô bé “cúp cua” hay tìm chỗ học bài đây? Chào hỏi và làm 

quen, vừa đi vừa hỏi chuyện, thằng bạn có chụp tấm ảnh đi song đôi. Bây giờ ảnh đã mất và bạn đã chết, chỉ 

còn hai người đêt sinh một đàn con trai con gái và sắp làm lễ bạc của 25 năm lấy nhau. 

Cô bé nhỏ mập lùn mới học Đệ Tam. Thế là quen nhau. Thư qua thư lại rồi hẹn hò, rồi yêu nhau. Viết 

cho nhau hàng trăm lá thư tình. Mặc dù ở cùng một thành phố nhưng tuần nào cũng hai lần nhận thư nhau 

đầy yêu thương và tha thiết. Những ngày nghĩ học, nghĩ vệc hai đứa thường dắt nhau đi lang thang khắp nơi. 

Cuộc tình càng say đắm. Một hôm thơ thẫn trước cổng trường đợi em đi học về, bất ngờ thấy em đi 

trước có thằng Tây lai đi sau. Tôi giựt cay súng cạc-bin trên tay thằng nhân dân tự vệ đang đứng gác đầu 

hẻm, rượt thằng Tây chạy trối chết. May mà súng không đạn, thằng Tây thất kinh còn em thì kiếp vía. 

Thời gian này em vào Đệ Nhị, chuẩn bị thi tú tài. Hai đứa càng khắng khít nhau hơn. Có lúc tôi thủ 

thỉ bên tai em-mai sau anh sẽ làm tướng, em sẽ làm tùy viên cho anh. Lời nói đùa nhưng sau này tôi không 
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làm tướng mà là nhà doanh nghiệp để địa vị thư ký và tùy viên  kiêm chánh văn phòng… ngủ của em được 

tác dụng đúng mức và có hiệu quả trong sự nghiệp của tôi. 

Tôi gặp lại người bạn cũ cùng lớp, cùng nhà thời học sinh Đà Lạt, Nguyễn Xuân Chữ, để quen thêm 

một gia đình có bốn cô con gái đẹp – Mỹ Lệ, Mỹ Dung, Mỹ Hạnh, Mỹ Lan. Mỹ lệ đang học Đệ Nhị, Mỹ 

Dung Đang học Đệ Tam ở vào tuổi cặp kê. Người bạn Thanh Liêm yêu Mỹ Lệ để rồi ân hận suốt đời. Xuân 

Chữ yêu Mỹ Dung. Còn tôi chỉ yêu một người – cô bé năm nào đã cầm tay nhau đi dạo trong vườn Bách 

Thảo. Tôi xem các cô như em, luôn có một vách ngăn rõ rang về tình cảm. Tôi coi trọng ông bà như cha mẹ 

và các em là em gái. Tôi cần cần một nơi nương tựa hơn tình yêu trai gái. Có lúc chủ nhật về nhà, nhà vắng 

chỉ còn tôi với điệu Slow. Em say đắm ngước mặt nhìn tôi nước mắt đằm đìa, tôi cuối mặt nhìn em nước mắt 

lưng tròng. Tôi cuối xuống mặt em. Tôi chỉ cần buông mặt tôi ập vào mặt em là mọi việc sẽ thay đổi. Nhưng 

tôi gượng lên được. Tôi không dám buông vì tình gia đình và vì tôi đang yêu người tôi yêu.   

Cuối năm Canh Tuất, năm tuổi của tôi.Sáng 30 Tết mượn xe của một người bạn đi chợ hoa Nguyễn 

Huệ. Trên đường Lê Văn Duyệt về đến ngã tư Bảy Hiền, tôi tông vào một xe khác vỡ đầu bất tỉnh. Họ đưa 

vào Trung Tâm Y Khoa Không Gian. Ở đây người đầu tiên đến thăm tôi là cô bé Lê Thị Hơn và Mỹ Lệ.Qua 

một tai nạn khủng khiếp nhất trong đời của năm tôi hai mươi bốn tuổi, ăn Tết ở bệnh viện. 

*** 
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NGHỀ BUÔN PHẾ LIỆU 

Sau ngày 30/04/1975. Qua bao năm lận đận lao đao vì miếng ăn, tôi nghĩ, sau chiến tranh, Việt Nam 

phải tận dụng phế liệu chiến tranh để phục hồi kinh tế. Điều thiết thực nhất là thuế vụ và quản lý thị trường 

không bắt ba cái đồ dơ dáy, phế thải này.Và hiện tại cũng chưa ai buôn. 

Đầu tiên tôi ra Ninh Hòa, vận động những người đi rừng lượm vỏ bom napal đem về bán cho tôi. 

Cồng kềnh không vào bao được, tôi đục lỗ xỏ xâu như xỏ lỗ tai, bỏ lên tàu hàng. 

Cũng từ chuyến buôn phế liệu đầu tiên này, tôi hình thành nghề buôn mới. Lã Bất Vi buôn vua với 

nhiều thủ đoạn để đạt được danh lợi. Còn tôi hình thành nghề buôn thứ ba, không buôn vàng ngọc, mà buôn 

thứ đồ bỏ đi. Phải tìm cho ra người sử dụng. Lính Mỹ ra đi, bỏ lại rất nhiều đồ phế thải mà người Việt Nam 

ta cần sử dụng. 

Tôi quyết học và làm. Việc tôi nghĩ là có lợi cho mọi người và làm giàu cho bản thân mình. Chỉ tiếc 

tôi không theo được nghề này suốt đời. 

Tiếp theo chuyến đầu tiên không lời, những chuyến buôn phế liệu sau cũng không lời. Ninh Hòa cũng 

cạn phế liệu, tôi tìm đường ở đất khác. Tôi đi một mình ra Đà Nẵng. 

Vùng đất này có thời tôi đã sống. Đến một vựa phế liệu, tiền đủ mua 200 kg nhôm dẻo từ nồi niêu 

soong chão hư. Mua rồi tự đập dẹp vô bao và chở hàng xe lửa về Sài Gòn. Một lời một. Chuyến thứ hai, rồi 

chuyến thứ ba, tôi vẫn cặm cụi làm việc như một lao công, đầu tắt mặt tối, áo quần lam lũ, mặt mày đầy lọ 

nghẹ. Đến chuyến thứ ba, tôi đã mua được 500 kg kể cả vốn lẫn lời. 

Chuyến thứ năm, tôi cũng đi một mình. Sáng, chất nhôm phế liệu lên tàu Đà Nẵng - Diêu Trì. Chiều 

tối đến Diêu  Trì, lại sang tàu Diêu Trì – Sài Gòn. Tàu đen đặc cả người, không bỏ vào toa được. Một mình 

tôi, tay xô miệng hét để đưa lên mui tàu. Tàu chạy, một mình tôi với đống phế liệu 700 kg, bao bự bự trên 

trần tàu. Tàu đến ga Chí Thạnh, người kiểm soát viên cầm đèn pin chỉ cho tôi – Anh phải xuống, toa này 

buổi chiều tàu ra một người ngồi trên trần bị cầu Đá Hàn đánh bể đầu chết ngay tại chỗ. Chỗ tôi đang ngồi 

máu còn thâm đen. Tôi hãi hung, nếu tàu chạy them 500m nữa đến cầu Đá Hàn là tôi bỏ xác. Không một 

người nào hay biết, mặc dù cầu Đá Hàn cách nhà tôi chỉ 12 km, chắc gì cha mẹ tôi đã biết. 

Hãi hung và nhất là sợ sự cô đơn trên tàu. Sống và chết kề cận nhau. Tàu lửa thời gian này chết người 

nhiều lắm. Tàu đông, người thường ngồi trên trần, qua những cầu giết người – cầu Đá Hàn, Chí Thạnh, cầu 

Sông Lòng Sông, cầu Sông Lũy, cầu Mương Mán. Chỉ cần một tiếng cộp khô khan đánh vào trán hay vào ót, 

máu chảy không nhiều nhưng chắc chắn người đó sẽ gục xuống trần tàu nếu tàu chạy chậm, và sẽ lăn xuống 

cầu nếu tàu chạy nhanh. 

Một lần ở ga Mương Mán, tàu đông, trên trần đầy người. Khi gần đến cầu, mọi người nằm rạp xuống 

hô “nằm xuống!” Chỉ còn một người ngồi đếm tiền, họ đếm những đồng tiền ít ỏi vừa kiếm được và một 
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tiếng cộp khô khan đánh vào sau ót! Anh ta ra đi vĩnh viễn, không la không nói, và chỉ một cái gục đầu, vài 

giọt máu chảy ra là xong. 

Một lần ở ga Ngã Ba, tàu Sài Gòn – Nha Trang, một cô sinh viên đi học về thăm nhà. Đế ga cô đi 

tiểu, con gái nên mắc cỡ, đi xa. Khi tàu chạy, cô vừa đu vào thành tàu, trật tay lăn vào đường ray. Qua khỏi, 

tàu ngừng lại. Tôi nhảy xuống, tàu đã cán ngang qua ngực cô, cô còn kịp đưa tay lên vuốt mái tóc dài, rồi 

nghẻo àuầu im lặng. 

Không biết bao nhiêu tai họa tàu lửa thời đó. Tôi lại đi một mình. Lần này đi xe đò Sài Gòn –  Đà 

Nẵng, 900 cây số. Xe chạy hai ngày một đêm, xa diệu vợi. 

Về lại Sài Gòn, tôi không thể buôn đường, buôn đậu, cà phê, thuốc lá được nữa. Bây giờ, tôi đã có 

nghề buôn phế liệu, mà giá nào tôi cũng phải theo.  Gom góp nợ nần, có được số tiền bằng 3 chỉ vàng. Một 

buổi trưa mùa hạ, tôi nhảy tàu xuống ga Đông Trác – Phú Yên, nơi tôi đánh giá có nhiều phế liệu. Đi vào 

làng, đến tiệm hớt tóc bên đường, vào cắt tóc làm quen. Hỏi thăm vùng này có nhôm nhựa phế liệu. Ông thợ 

hớt tóc chỉ, đến nhà ông Trung, ông Thuận, ông Thuấn. 

Thế là tôi tìm đến nhà ông Thuận, đãi bà con hàng sớm một chầu nhậu làm quen, rồi ngủ lại nhà ông. 

Ngày hôm sau với số vốn hiện có, tôi mua hết nhôm chảy. Nhôm chảy là loại nhôm ở các hầm gác Mỹ đốt 

cháy, có những vật dụng bằng nhôm chảy ra thành từng cục. Tôi chưa biết giá trị của nó, nhưng cũng mua 

đại một ăn một thua. May mắm , mang về bán một lời một. 

Tôi quay ra lại với số vốn đã lên sáu chỉ. Bán được nên mua giá cao hơn, cho bà con mừng. Người 

trong làng thi nhau mang đến, ai cũng năn nỉ mua dùm để họ lấy tiền mua sách vở cho con. Mùa đi học sắp 

đến, ai cũng ép mau không mua thì giận. Bà con đồng ý bán thiếu, dù từ chối vẫn không được. Tôi không 

thích phải nợ nần gì ai, nhưng kỳ này chấp nhận. 

Cái khổ nhất là mỗi lần lên tàu. Tàu đông nghẹt, khi đến ga người buôn gạo chạy nháo nhác, kẻ kêu  

người gọi, mỗi người vát mười bao cở mười ký chạy tá lả. Thuế vụ rượt bắt kinh hồn. Mây bao phế liệu của 

tôi họ chỉ đá cái rổn rồi thôi. 

Tàu ngừng hẳn, tôi lên trước anh em, đưa phế liệu lên cửa. Người ngồi lên tàu xô xuống, kẻ chửi 

ngươì rủa, kẻ ngắt người véo. Tôi vẫn lì, làm sao kéo lên cho bằng được. Xong , xếp đâu đó gọn gàng, thì 

mời bác ngồi đây, mời chị ngồi đây. Thế là hết giận, mọi người cười xòa. 

Về Sài Gòn chiến này trúng  nữa. Tôi đã tìm ra chỗ bán, đến tận lò đúc nhôm, giá cao hơn, lại một lời 

một. Trở lại, trả xong nợ, vốn đã tăng được một cây rưỡi. Bây giờ hàng đã nhiều, cần vốn lớn và đi trên một 

tàu một mình là nỗi cô đơn đáng sợ nhất. Kỳ này tôi rủ chị em cô Thu, cô Hoa cùng nhập cuộc. 

Kết quả đã thấy rõ, tiền lời đã có, vốn đã tăng, nên các cô gái cũng quyết định theo tôi ra tới nên. Tìm 

nhà trọ ở, hai cô ở nhà ông Thuận, tôi ở nhà Trung. Ông này chất phác, nhà cửa xiêu vẹo. Nhà nào tôi ở đều 

tìm cách trả ơn bằng một mặt hàng mới như đồng vụn cho ông Thuận, inox cho ông Thuấn, nhựa cho ông 
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Trung. Đông tác giờ đây là một vùng đất sống nhờ phế liệu. Chiều dài dọc theo sân bay 20km. từ cầu Đà 

Nằng, Tuy Hòa cho đến chân Đèo Cả, một bên biển, một bên đường xe lửa, giửa là sân bay căn cứ Mỹ ngày 

trước. Bao nhiêu đồ bỏ, đồ bể của đội Mỹ thải ra, còn đó hay đào hầm chon, chưa ai khai thác. Giờ có người 

mua, dân họ túa ra đào bới, xói móc sau những vụ lúa. 

Tôi mỗi ngày đi dọc theo tuyến đường sắt bằng chiếc xe đạp Vê-lô-sô-lếch bỏ máy. Đến từng hầm 

trao tiền trước để họ đào lên bán cho tôi với giá phỉa chăng. Suốt chiều dài đó, từ Đông Tác đến Phú Hiệp, 

dân ở năm làng này đều bán cho tôi. Mọi việc tôi sử lí đúng đắn, từ cân đo cho đến tiền bạc. Dân làng quý tôi 

lắm, ai cũng muốn tôi đến ở nhà họ. Dân quê rất cữ đàn ông đàn bà không phải vợ chồng ở chung, nhưng với 

trường hợp tôi, người ta đồng ý vi ở nhà nào tôi cũng tìm cách trả ơn nhà đó. Ngay cả sau này, mười lăm 

năm sau, những nhà đầu tiên tôi ở, tôi đều nhận con họ vào làm việc với tôi và coi như con cháu. Hiện tại có 

Tam, con ông Thuấn; Nghĩa, con ông Trung, đã ở với tôi gần bốn năm, vừa làm vừa học, đứa nào cũng sắp 

tốt nghiệp Đại Học. 

Tàu Diêu Trĩ Sài Gòn không ngừng ở ga Đông Tác. Tôi phải chuyển tàu Đông Tác Ninh Hòa, rồi 

Ninh Hòa Sài Gòn. Tàu vào ban đêm, lúc này có them cô Thu, cô Hoa nên hàng hóa nhiều. Mỗi lần tàu đến, 

bà con cả sớm ra phụ đưa lên tàu. Người chủ chốt vẫn là tôi, đưa lên toa không được, phải đưa lên trần. Có 

khi đưa lên hai tấn hàng lên trần là c ngất, nằm lăn trên trần rồi ngủ thiếp. Aó quần túi sách giao Thu, Hoa lo. 

Có khi cũng lạc. Hoa là con gái mà trong đêm phải bò từ toa này sang toa khác trên trần để tìm tôi. Có lần tôi 

lịm luôn một hơi đến bốn tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, không biết đâu là đâu. Tàu đã đến ga Hòa Huỳnh, chỉ 

còn một ga nữa là đến Ninh Hòa. May qua , tự tay tôi xô hàng xuống, rồi ban bù bốc xếp đưa vào ga xếp gọn. 

Chờ tàu Diêu Trì đến mang vào Sài Gòn. 

Hùn với cô Thu, cô Hoa cũng có cái đở có người cùng lo, lo cho miếng ăn và lúc đâu đầu sổ mũi, lúc 

nguy khốn hoặc tai họa. Nhưng có một nỗi khổ là lần nào chia lãi tôi cũng bực mình. Các cô cứ đòi phần 

hơn, mặc dù tôi có ý thức phải để họ hơn một tí trong cái phần của họ. Nhưng khổ quá, nghề nghiệp là của 

tôi, nơi chốn của tôi, việc làm của tôi, họ chỉ bỏ tiền hùn. 

Tôi chịu cực chuyển hàng vào Ninh Hòa. Như vậy là từ mùa hè năm 78 đến mùa xuân 79, vốn đã lên 

cao, nhưng quá khổ. Chịu hết nỗi, sau này hàng mỗi lúc mỗi nhiều, người đi đào càng đông, người bán hàng 

càng nhiều. Tôi đem vào bán cho một cơ sở. Chủ cơ sở là một thằng gian ác, lấy râu ông này cắm cằm bà kia, 

khoác lác và lừa đảo. Ai bán nợ cho nó thì khó mà lấy lại…Tôi bán thiếu cho nó rồi phải chơi với nó giả bạn. 

Mọi việc nó lừa ai, lấy của ai, nó đều tâm sự với  tôi. 

Tôi vấn chơi với nó, mặc dù giữa tôi và nó khác hẳn nhau về đạo đức. Tôi lấy chữ tín làm đầu, còn nó 

lấy gian xảo làm đầu. Có cần phải sang tàu, vì tàu đông không về được hết hàng, tôi cho cô Hoa về trước, nó 

căn ăn gian ba trăm ký nhôm. Tôi biết và nó cũng nói để chứng tỏ tài ăn gian của nó với tôi. Rồi nó rủ tôi đi 

nhậu bằng tiền của chính tôi. 

Vốn ngày một tăng, hàng ngày một nhiều. Ông Bá, Trưởng ga Đông Tác bày tôi xin thuê toa chở về 

Sài Gòn. Gặp lúc Xí nghiệp cung ứng Vật tư Quận 4 mới ra đời để thu mua phế liệu. Tôi là người trực tiếp 
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ký hợp đồng với Xí nghiệp đầu tiên. Tôi tặng cho Tư Tây, Giám đốc, một chiếc đồng hồ Omega, người đã 

giúp mình. Còn thằng chủ cơ sở thì khác, đồng hồ tôi cho nó, nó ghi số, để sau này có gì nó khai. Đó là thủ 

đoạn của nó. Sau đó một số cán bộ các nghành làm việc với nó, bị nó quịt nợ không dám làm gì. Nhưng rồi 

nhiều lần, nhiều người hợp lại đốn ngã, nó phải ba năm ngồi tù Chí Hòa. Tôi đã thuê được một toa tàu bỏ ở 

ga Đông Tác. Mua hàng gởi rải rác ở nhà dân, chờ có toa đưa hàng lên làm vận đơn kéo về Sài Gòn suông sẻ. 

Đến nơi là trúng. Chiến tàu tôi chở mười hai tấn phế liệu đủ thứ. Kỳ này ra có thể mua được hai mươi bốn 

tấn. 

 Nhưng sau đó là cả một sự rắc rối. Cô Hoa thấy làm ăn được, đưa cả anh lẫn em trai ra tính làm ăn 

riêng. Còn vợ tôi đã thấy nhiều tiền, nên cũng đòi đi theo để giữ. Ra đến Đông Tác, vợ chồng tôi ở nhà ông 

Trung, an hem Thủ Hoa ở nhà ông Thuận. Nội bộ bắt đầu lủng củng. Hàng đã chất đầy toa, niên phong cặp 

chì xong, tàu vào không kéo. Làm gà ăn nhậu để giãi bày, đợi chuyến tàu sau. 

Đến tối tàu vào, chậm lại không cho tàu kéo. Công an huyện xuống bắt hàng. Tôi sợ quá bỏ của chạy 

lấy người. Hai vợ chồng đi hai ngã, vợ  tôi qua Tuy Hòa, tôi đi xe đạp băng xuống đường ruộng. Đến giữa 

đồng tôi cỡi bỏ áo ngoài, cỡi quần dài liệng, bỏ luôn xe đạp, băng qua quốc lộ đón xe về quê Hà Bằng, Đồng 

Xuân cách đó 50km. Vợ tôi cũng ra kịp. Thế là trắng tay! Chỉ còn cái quần chạy về nhà. 

Bao nhiêu tài sản, công sức đều bỏ hết. Tôi như một người điên. Nghĩ ở quê vài hôm, tôi đưa vợ về 

Sài Gòn, gom góp nợ bán chuyến trước cũng còn ba chỉ, trở lại từ đầu. Dự tính nếu chuyến rồi về trot lọt thì 

vốn liếng cũng được hi mươi cây. Bây giờ thì làm lại, và cũng phỉa làm lại một mình. 

Tôi lại ra Đông Tác mua hàng lẻ, chở tàu chợ và chuyển tàu, bà con hàng sớm ai cũng thương. Tôi 

mua bán song phẳng, rõ rang, dù mất trắng cũng không nợ ai đồng nào. Tôi có bao nhiêu làm bấy nhiêu, 

không vay không mượn, cũng không thiếu nợ, nên làm lại dể. Bà con ai cũng tiếc cho toa tàu đã mất. Về Sài 

Gòn nhờ Công ty Vật tư Quận 4 cử cán bộ ra xin lại. Công ty Vật tư tỉnh Phú Khánh cử bà Nguyễn Thị 

Thơm làm việc. Bà mới đi Liên Xô về, làm Phó Giám đốc. Bà đâu biết gì. Tôi cùng bà đạp xe xuống cầu Đá 

Nha Trang, họ chỉ cho một đống cứt sắt bảo lấy đi. Còn phần của tôi họ đã bán ăn rồi. Thế là tôi quyết chí 

làm lại từ đầu. 

Ba tháng sau, tôi đã có vốn và nghiên cứu kỹ phải mau cái gì rẻ, lời nhiều. Tôi ra Đông Tác mua 

miểng chai, dép đứt của các trạm phế liệu cũ trước năm 75, giờ người ta bỏ chất đống ngoài bui, ngoài vườn. 

Tôi mua hết và thuê một toa tàu không mui. Cách hai giờ tàu đến, tôi huy động toàn bộ lực lượng gồm nảm 

chiếc xe lam từ các nẻo cùng chở đến toa. Có them ông Lê Văn Lê, đội trưởng đội bốc xếp Ninh Hòa đi theo. 

Tức khắc, một toa hai mươi tấn hàng toàn đồ ba dơ, miểng chai, dép đứt, đồng vụn. Vừa chất xong, tàu cũng 

vừa đến. Vận đơn cầm sẵn trong tay, tàu kéo đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Tôi và ông Lê áp tải. Ông Lê,một kẻ gian hồ về già muốn tu. Ông nói, tôi có ba mươi năm cờ gian 

bạc lận, nay muốn học nghề của thằng Toàn. Thằng Toàn ăn nó cho ăn, uống nó cho uống, mà đi buôn nó 

không chỉ. Nhưng kỳ này tôi chỉ. Trên đoàn tàu mười lăm toa, có một toa của tôi. Buổi chiều tàu qua ga 
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Mương Máng, ông Lê nói “Giờ này trên đất nước VN, mày, Toàn, là người số một, có một toa hàng trên 

đường sắt này, không có người thứ hai” 

Tôi nhớ, cuối tháng giêng năm 1979, hai chú cháu ngồi trên toa hàng của mình, trời mây lồng lộng. 

Tôi nói với ông Lê tôi sẽ truyền cho chú cái nghề phế liệu này, và chú sẽ sống một đời giàu sang, chú sẽ có 

vợ có con, có nhà có cửa, hạnh phúc một đời. Tôi bắt đầu chỉ cho ông cặn kẽ, quãng đường từ Mương Mán 

đến Sài Gòn dài 200km, tàu chạy 12 giờ đồng hồ là đủ. Ông ghi chép rành mạch từng chỗ mua, chỗ bán, giá 

cả từng loại hàng hóa. 

Còn nhớ một chuyến tàu vào ga Sài Gòn, ông Lê ở lại giữ toa, tôi về nhà sắp xếp xe cộ bốc hàng. Bốc 

xếp ga Sài Gòn là một đám du côn, ăn hiếp người được là làm tới. Tụi nó bu lại toa hàng làm tiền và hăm 

dọa.Tôi và ông Lê không nói tiếng nào. Đứng giữa đám du côn, ông cầm cục gạch vận nội lực chặt một cái 

bể đôi. Rồi nói với bọn du côn: “Thằng Toàn nó là cháu tao, nhưng là thầy tao, đứa nào đụng tới nó biết tay 

tao!” Bọn chúng dạt hết. 

Tôi ra lại Đông Tác và một lần tai họa nữa. Một toa hàng, dù chỉ là bao cát, miểng chai, dép đứt cũng 

bị tịch thu.Tôi lại trở về bằng hai bàn tay trắng với chiếc xe đạp cà tàng. Đó là những ngày tháng 4 năm 

1980, vừa bước chân vào hẻm số 4 đường Trần Hưng Đạo tôi rùng mình chết lặng. Ôi thôi! Nguyên cả khu 

nhà tôi cháy rụi. Tro bụi, cây gạch ngổn ngang. 

Trên nền nhà cũ, cảnh hoang tàn đổ nát, không thấy vợ con đâu, những người thân khác cũng không 

còn. Tất cả chẳng còn biết trôi dạt phương trời nào? Nước mắt tôi tự nhiên trào ra, long quặn thắt, cúi đầu 

một phút yên lặng như mặc niệm những gì đã mất. Khu nhà này có 36 căn. Người đàn bà nhà ở ngay sau nhà 

tôi, bán xăng, tối cúp điện, thắp đèn đong xăng. Thế là bốc cháy! Cháy tất cả. Nhà tôi bị lan cháy đầu tiên, 

rồi sang các nhà khác. Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là cái chòi lợp tôn, rộng 5m dài 6m, thấp lè tè, trần  nhà 

bằng lá buông. Nhưng dù gì đó cũng là cái hang của con thỏ. Bây giờ không biết vợ con đi đâu. Tìm mãi tôi 

mới biết vợ con  đi theo cha mẹ vào căn hộ ở trên lầu hai, số 37 An Dương Vương. Vợ chồng con cái gặp 

nhau mừng mừng tủi tủi. Ăn cơm nhờ của bá tánh, mặc nhờ của bố thí. Nhà tôi cháy rụi, không còn quần áo, 

giấy tờ. Vậy mà vì sinh  kế tôi lại phải ra đi, sau khi chia vốn cho vợ con ở nhà, sắp xếp một tủ nhỏ bán thuốc 

lá lẻ ngoài đường. 

Còn nhớ một buổi sang tôi đang ở trên lầu ba, nghe tiếng la khóc của con gái, Nina, tôi nhìn xuống 

thấy một người đàn ông mua hai gói thuốc Samit, cầm đi không trả tiền. Người đó quen với chủ nhà dưới. 

Hai gói Samit là một phần tư tiền vốn bán thuốc của vợ con tôi. Tôi gọi với xuống, “thôi bỏ đi con” mà long 

quặn thắt, nước mắt trào ra. 

Và tôi lại ra đi với số vốn ít ỏi, ít như thế nào tôi còn không hình dung được, chỉ biết khi tôi viết ra 

những dòng này, thì con gái tôi nay đã 26 tuổi, đang học Thạc sĩ ở Mỹ, nhưng tiếng kêu khóc năm nào của 

nó vẫn còn vang vọng trong lòng tôi. 
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Nhưng rồi tôi lại rứt áo ra đi lênh đênh trôi nổi trên những con tàu, với những bao phế liệu mà tiếng 

va chạm giữa con tàu và đường ray “mi cực, ta cực – mi cực, ta cực” triền miên trong đầu. Để mơ ước có một 

ngày từ giã những gì “mi cực, ta cực”,  để tạo dựng sự nghiệp ổn định, có cơ có xưởng. 

Năm 1982, tôi mua được miếng đất ở trường đua Phú Thọ, Quận 11. Cất căn nhà lá, lập được xưởng 

sản xuất; ngỡ là ổn định cuộc sống lâu dài. Nhưng không. Năm 1985, một tai họa khác lại đến, giâ đình 

khánh kiệt, vợ  chồng con cái ly tán. Tôi phải làm làm lại từ đầu, từ đôi bàn tay trắng bằng một cơ duyên – 

cũng lại là phế liệu. 

Một hôm, có người bạn cũ, anh Nguyễn Văn Đấu mách với tôi ở Nông trường Duyên Hải có cái cầu 

sắt bị chìm, muốn bán. Áp dụng châm ngôn “nghe tận tai, thấy tận mắt – chân đi, miệng nói, tay làm”, hôm 

sau tôi đi làm ngay, đem dụng cụ đo đạc và tính toán để ngã giá. Nông trường đồng ý bán. 

Tôi trở về thuê thêm một thợ cắt, cùng với Thành, Điệp, Sĩ, Đức, Tú, Tiến và một số thợ đục và kể cả 

tôi là 15 người. Phút cuối, trước khởi hành một ngày tôi đuổi Điệp vĩnh viễn. Trước đây thấy Điệp lanh lợi 

nên bố trí vào những việc quan trọng, đâm ra tự kiêu, nói bướng. Luật ra quân ngày xưa không chém tướng 

trước khi xuất quân, nhưng nếu cần để giữ nghiêm được lệnh thì cũng phải bêu đầu làm gương. Sĩ đưa Điệp 

ra bến xe chiều hôm trước. Sáng hôm sau 9 giờ, chúng tôi lên đường ra Duyên Hải. Tất cả dụng cụ, gạo nắm 

đưa lên xe ba gác chở ra bến Bạch Đằng lên tàu đi bằng đường thủy. 

Khi chuyển dụng cụ lên tàu, đứa nào cũng rề rà, lánh nặng tìm nhẹ, tôi tập họp lại tuyên bố: 

- Vừa xe và dụng cụ không nặng quá 500kg, rề rà thế này, ngoài kia mấy chục tấn sắt thì làm 

sao nổi. Mỗi người một tay, đưa cả xe và đồ nghề lên tàu. 

Miệng nói tay làm, cả 15 người dỡ bổng chiếc xe ba gác đưa lên tàu, trông rất nhẹ nhàng. Hành khách 

trố mắt nhìn ngạc nhiên rồi vỗ tay. Việc làm này đã mang lại khí thế sôi động cho đến khi việc hoàn tất. 

Tàu rời bến, sắp xếp an hem ngồi cùng một chỗ, để khỏi đi lại lộn xộn, khỏi chán nản. Tôi áp dụng 

chính sách của Quản Trọng thời Chiến Quốc, đặt bài hát cho những người khiên tù-xa đi được nhanh. Tôi kể 

chuyện kiếp hiệp, bắt đầu từ Cô Gái Đồ Long của Kim Dung, tất cả đều say mê, đến bữa cơm trưa cũng vừa 

ăn vừa kể. 

Tàu vào địa phận Duyên Hải. Một xác người nổi lềnh bềnh, ruồi xanh đậu đầy - tù vượt ngục bị chết 

sông. Duyên Hải là một huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh với biển, với Vũng Tàu, với Long 

Thành, Đồng Nai. Nơi này ngày xưa là rừng Sác, là chiến khu Đ thời chống Pháp, là vùng hoang địa rừng 

dày, thời chống Mỹ là vùng oanh kích tự do. 

Sau năm 1975, mỗi quận nội thành đều có một nông trường để nhốt tù và để thanh niên xung phong 

khai thác trồng rừng, nuôi thủy hải sản. Quận 11 cũng được chia  một vùng hiểm trở, không có đường bộ, chỉ 

di chuyển bằng ghe tàu. Mỗi ngày có một chuyến đi, một chuyến về, những chiếc tàu ngược xuôi này đi qua 

các nông trường Q.10, Q.3, Q.4,.. cuối cùng là cửa biển Cần Giờ. 
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Tàu tới nông trường lúc 15 giờ. Đó là một bến tàu sơ sài, một dãy nhà cho Bộ chỉ huy, một khu cho 

thanh niên xung phong, một khu cho tù, một khu làm nhà khách và một dãy nhà tập thể vừa bán căn-tin. Nhà 

cửa cất bằng lá dừa nước, chỉ khu nhà khách cất khang trang, vách tường, mái lợp ngói đỏ, nhưng lại bỏ 

hoang, cô liêu lạ lung. Nước uống phải dự trữ từ mùa mưa trước, chúng tôi đến vào mùa mưa nên chuyện 

nước nôi cũng dễ thở. Nông trường Quận 11 có địa thế hiểm trở nhất. Ở đây có nhiều cá sấu, ba năm trước 

chuyện cá sấu ăn thịt người là thường. Ở khu văn phòng hiện  đang triển lãm một con cá sấu phơi khô nặng 

khoảng 120 kg, được liệt vào loại lớn nhất ở Đông Nam Á, khi còn sống nó thường vào trại rượt người. 

Đã xảy ra một chuyện thương tâm. Có người vợ ra thăm tù, chiều người chồng đi làm về, người vợ 

mừng lắm, chờ chồng xuống sông tắm, chính con cá sấu này đã táp vào chân và kéo đi trước cặp mắt kinh 

hoàng của người vợ. Những món ăn chị đã dành dụm, chắt chiu cho chồng chưa kịp dọn. Còn đau khổ nào 

hơn cả người tử tù trước giờ hành quyết vì ít nhất họ cũng được một bữa cơm trước khi về với thiên thu. 

Người chồng này chỉ kịp giơ tay vẫy tuyệt vọng lần cuối với vợ. 

Mấy tháng sau, một người thợ săn, anh ruột người tù bị cá sấu ăn đã tử chiến với con cá sấu. Anh lừa 

chỗ nó thường đi lại, cột một chùm năm con vịt, anh thợ săn núp cách đó năm mét. Chờ một tuần con cá sấu 

mới đến. Người thợ săn chờ cá sấu há mồm táp vịt, sung M.16 nổ vào họng cá sấu. Nó chết, kéo lên bờ, mổ 

bụng; trong bụng nó còn cả xương người, nút áo, cà rá, đồng hồ. Con cá sấu nầy đã ăn thịt nhiều người và 

người thợ săn bắn nó cũng sợ hãi, kiệt sức, ốm đau, sau một tuần cũng chết theo cá sấu. 

Nghỉ một đêm, mờ sáng hôm sau là làm ngay. Tôi lợi dụng nước thủy triều lên xuống. Tôi cho chiếc 

tàu trọng tải 20 tấn đến neo trên đống sắt bị chìm. Chờ nước rút, dùng dây xích cột những thanh sắt vào đáy 

tàu, chờ nước lớn cho tàu chạy sát vào bờ, thả xuống. Cứ như thế nhiều con nước lên xuống, tôi đã đưa toàn 

bộ số sắt chìm gần mười tấn vào sát bờ. Chờ con nước rút, rồi lôi những thanh sắt lên. Dùng gió đá cắt những 

thanh sắt lớn. Thợ đục, đục những thanh săt nhỏ. Chúng tôi đã cắt những thanh sắt lớn hàng tấn ra từng đoạn, 

nặng một tạ là lôi lên bờ. Chúng tôi làm miệt mài. Sáng sớm trời vừa hừng đông, khi mọi người còn đang 

yên giấc, ở một vùng hoang vắng, tôi đã phải lặn lội ra công trường nhìn ngắm và nghiên cứu để sắp xếp 

công việc. Trời sáng, vào đánh thức anh em dậy, ăn sáng xong là ra công trường ngay. Tiếng gió đá kêu khè 

khè, tiếng đục rầm rầm không dứt. 11 giờ trưa nghỉ ăn cơm ở nhà tập thể. Phần ăn chúng tôi gấp 3 lần người 

thường, tôi đóng tiền ăn 15 người bằng 45 xuất. Ăn xong, nghỉ tại chỗ. 13 giờ lại ra công trường và cùng 

nhau làm việc. Lúc lặn, lúc hụp, lúc lôi, lúc kéo, lúc khiêng, lúc rinh. Việc gì tôi cũng làm. Tôi theo dõi thật 

sát, chỉ việc cho từng người. Không khí làm việc thật sôi nổi. Đến chiều tối khi hết thấy đường mới về. Cho 

một người lội ra sông đón xuồng ngư dân mua cá về nấu, cùng với phần cơm gấp 3 lần của công nhân nông 

trường. Chúng tôi cùng nhau ăn dưới ánh đèn vàng vọt của vùng đồng chua nước mặn. Ăn xong, tất cả quây 

quần để nghe kể chuyện. Đêm nào cũng kể từ bảy giờ đến chin giờ tối. Đủ thứ chuyện, từ kiếm hiệp của Kim 

Dung, đến Sử ký Tư Mã Thiên, Đông Chu Liệt Quốc, Tiết Nhơn Qúy. Đầu tôi là một tàng kinh cát, cứ thế 

mà tuôn ra kể cho anh em nghe. Anh em không kịp nhớ nhà. Ngày làm việc, tối có chuyện hay để giải trí. 

Điện tắt là ngủ để sáng ra làm việc ngay. Đến ngày thứ 7 đã đủ một chuyến về Sài Gòn. Mười tấn sắt lên tàu. 

Tôi giao việc cho từng người, rồi cũng lên tàu từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng thì tới bến Lê Quang Liêm. Bán 

ngay chuyến đầu tiên để có tiền trả tiền mua, trả tiền công. 
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Với số sắt chìm tôi đã áp dụng kỹ thuật như Trần Hưng Đạo, lợi dụng con nước lên xuống để cắm cọc 

trên sông Bạch Đằng đánh quân Nguyên. Phần còn lại không kém khó khăn và nguy hiểm. Những thanh sắt 

bắt ngang con rạch, nước sâu đến bốn mét. Nước lên một nửa thanh sắt ngập nước, một nửa không. 

Làm sao cắt được đây, không cây cối nào có thể chống được, mỗi thanh sắt nặng một tấn, chỉ cần cắt 

đôi là có thể lôi lên được. Tôi nhìn ngắm. đi lại suy nghĩ mãi, tôi hỏi Thành: 

- Thành có biết bơi không? 

- Tao biết, nhưng để làm gì? 

- Bây giờ mày đem gió đá xuống rạch chờ nước lên mà cắt mấy thanh sắt này làm đôi. Khi cây sắt 

rớt xuống nước mày cứ quăng đèn, bơi vào bờ. 

Kết quả cây sắt đầu, trong bờ cột sợi dây ngang hông Thành để có gì kéo vào. Ngồi chờ nước lên đến 

điểm quy ước Thành cắt đứt thanh sắt rời ra, rơi mạnh xuống nước tạo một con sóng lớn, tiếng rầm vang dội 

trời đất, Thành hết hồn quăng đèn hàn. Anh em trên bờ kéo Thành vào, vì vậy Thành bị kéo vào chứ không 

phải bơi, uống một bụng đầy nước. Vào bờ Thành cứ luôn miệng chửi thề. 

Những thanh sắt sau, cứ sắt đứt, quăng đèn, rồi lặn vào bờ. Sắp đặt xong, tôi đi chuyến thứ hai gom 

cả tấn sắt về Sài Gòn. Giao việc trong vòng 48 tiếng đồng hồ cho anh em ở lại phải lôi được tám cây sắt dưới 

sông lên. 

Về Sài Gòn, đúng 48 tiếng đồng hồ sau tôi trở ra, đem theo thức ăn bồi dưỡng, tin tức, quà cáp của 

gia đình từng người. Chúng tôi đã ở đến ngày thứ 18, định hai ngày nữa là nhổ neo. Tiền bạc đã mang ra để 

trả cho nông trường, chỉ còn lại số ít sẽ chở chuyến thứ ba là hết. Và quan trọng là số săt đã cắt rớt xuống 

rạch. 

Khi tôi trở về, hỡi ơi, chưa có khúc sắt nào được đưa lên bờ, dây nhợ cột rồi, tay lôi, miệng la cũng 

không nhúc nhích. Tôi cho ngưng. Lặn xuống không kiểm tra. Tụi nó cột ngang hông thế này làm sao kéo 

lên, phải xuống cột lại một đầu, chỉ có 500kg, mình 14 người, còn them sức đẩy Ac-si-mét nữa, sao không 

lên. Cột ngang hông khi kéo sắt ngáng vào đá thì trời cũng không kéo lên được. Cột lại là chỉ cần ba giờ sau 

là kéo lên hết. Sắt nằm ngổn ngang trên bờ, chờ lên tàu. 

Đóng tiền cho nông trường, thanh toán tiền cơm, nước cho căn-tin, xếp đặt lên tàu đúng hẹn ở ngày 

thứ 20. Chỉ tiếc mỗi điều là không có người con gái nào để chia tay, ở đây toàn đực rựa. chia tay cùng những 

người tù ở  hoang đảo, mình về đất liền người nào cũng nôn nao, đi bắt tay từng người. Giám đốc nông 

trường phát biểu: 

- Các anh làm giỏi quá. Nếu để chúng tôi làm thì 60 người phải mất nữa tháng. 

11giờ đêm, con nước lên tàu tách bến. Ai cũng tính, xuôi con nước mờ sáng là tới Sài Gòn. Người 

nào cũng mệt lên tàu là ngủ say giao mạng mình cho tài công. Nào ngờ đâu đêm không trăng sao, sông nước 

mênh mông, chạy ra sông Xoài Rạp người lái quay ngược lại 180 độ lúc nào không hay. Khi trời hừng đông 



Khát vọng tuổi thơ                                                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 

 

41 
 

thì hỡi ôi, thay vì mặt trời sau lưng, thì mình lại đang đối diện với mặt trời. Sóng vỗ ào ào, tàu đã ở ngoài 

biển. Mọi người ngơ ngác, lái tàu xanh mặt. Ở tình thế này, người chỉ huy không bình tĩnh để mọi người 

nhốn nháo, ngoài biển thế này có thể chìm như chơi. Tôi dõng dạc ra lệnh: 

- Mọi người bình tĩnh. Tàu quay trở đầu cho mặt trời phía sau lưng, chạy về hướng tây. Chạy đến 

điểm dòng đó của ngư dân, neo lại nấu cơm ăn rồi tính. 

- Mọi người đã ổn định và thì hành đúng lệnh. Neo tàu mua cá của cư dân mới kéo lên, cá còn giãy 

đành đạch trong rổ. Nấu nồi nước sôi đổ cá vô, nêm nếm cơm sáng ngon tuyệt vời. Bây giờ phỉa nghĩ chờ 

nước lên. Tôi chiếu phim Tây Thi Phạm Lãi (chiếu phim ở đây là kể chuyện) cho mọi người xem. Hai tiếng 

đồng hồ sau, tàu nhổ neo về hướng Sài Gòn. Thay vì sáu giờ sáng tới thì bây giờ lại là sáu giờ chiều. An hem 

yên tâm. Tàu về bến Lê Văn Liêm, nghĩ một đêm, hôm sau chở hàng đi bán. 

 

Hai ngày sau tôi bán hết số sắt. Tổng kết lại, sau khi trả tiền công nhân, có bồi dưỡng cho từng người, 

tôi lời được hai cây vàng. Mua được một chiếc xe Honda để có phương tiện đi làm. Chiếc xe đó nay cho 

thằng con trai Nguyễn Tiến Huy, làm phương tiện đi dạy học. Sự thành công ban đầu làm nền tảng cho cuộc 

trở về, cho cuộc đoàn tụ để chiếc xe lăn ra đời. 
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KHAI SINH CƠ SỞ KIẾN TƯỜNG 
 

Trước mặt ngôi nhà mới là vách trường đua Phú Thọ, ngày nào tôi cũng nhìn thấy bức tường đó. Sau 

này lập cơ sở sản xuất, tôi đã viết bằng phán lên vách tường để làm bảng hiệu là Kiến Tường. 

 

Có thể giải thích chữ Kiến Tường theo các ý nghĩ sau đây: 

 

1.Kiến là thấy, Tường là bức vách. Ý nghĩ đầu tiên của chữ Kiến tường là thấy bức vách (Diện bích 

dưỡng tâm), nó mở đầu cho bao ý nghĩ cao xa về sau này. 

2. Kiến tường là thấy tường tận mọi việc, mọi người, lợi nhà, lợi nước, không xu thời nịnh thế. Không 

để ai quyến rủ được mình. Phải nghiêng cứu kỹ rồi mới làm. Khi đã làm thì làm tới nơi tới chốn. Mắt thấy, 

tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. 

3.Kiến Tường là xây dựng những bức tường vững chãi trong đời sống, cho mình và cho con cháu mai 

sau. 

4.Kiến là đầu, Tường là phúc. Người ta nói tháng Kiến Dần là tháng đầu năm, khởi đầu là làm điều 

phúc đức. Tôi làm xe lăn cho những người tàn tật cũng chính từ ý nghĩ này. 

5.Kiến Tường là “ thấy điềm lành”. Theo truyền thuyết, mẹ vua Thuấn nằm mơ thấy một áng mây 

vàng đó được gọi là Tường Văn, nghĩa là Mây Lành. 

7. Kiến Tường là sự phúc hậu, làm những điều phúc đức. Bà Đàm Linh, vợ chính của vua Phổ Nghi 

vị vua cuối cùng của nhà Mãn Thanh Trung Hoa được phong là Tường Qúy Nhân, nghĩa là người đàn bà 

phúc hậu. 

8. Kiến Tường là điều tốt, điềm lành, hạnh phúc. Phúc đức đã hiện ra “Tiềm Long tại vực, Kiến Long 

tại điền, Phi Long tại thiên”. Chỉ thái độ của người quân tử đối với chữ thời. Khi không gặp thời thì náu mình 

như rồng ở vực sâu. Khi thấy thời đến thì khởi động như rồng xuất hiện trên mặt đất, và cuối cùng chớp thời 

có nhanh chóng như rồng bay sao. 

9. Kiến Tường còn có nghĩ là khổ công tu luyện như Đạt Ma Sư Tổ đã đối diện với bức tường chin 

năm khổ công tu luyện. Khi mở mắt, nhãn lực xô ngã bức tường. Ông viết ra hai bộ sách Cửu Âm chân kinh 

và Cửu Dương chân kinh, trong đó có hai chương nỗi tiếng là Thái Cực Kiếm và Thái Cực quyền, bây giờ y 

học đang áp dụng vào thể dục dưỡng sinh, thường thấy mỗi buổi sáng trong các công viên. Đạt Ma Sư Tổ 

cũng là người sáng lập môn phái Thiếu Lâm, đây cũng là ý nghĩ đầu tiên khi tôi nghĩ và đặt tên cho bảng 

hiệu KIẾN TƯỜNG, nhắc nhở đến một sự trì chí, kiên tâm tu luyện mới thành công, như Đạt Ma chín năm 

diện bích suy nghĩ,khổ luyện. 



Khát vọng tuổi thơ                                                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 

 

43 
 

Nhà cửa đã cất xong, tôi hình thành trog đầu một mục tiêu mới, không chỉ mua bán phế liệu mà phỉa 

sản xuất. Thời bây giờ triệt tiêu thương hiệu tư nhân. Cái gì lien quan đến kinh doanh là phải vào quốc 

doanh. 

Từ sắt   của thùng conex cắt ra, tôi phân ra làm nhiều thứ hạng, loại tốt làm sườn xe đạp, xe lăn tay, 

loại vừa làm chân bàn ghế, loại xấu làm kèo dù, cơ sở Kiến Tường ra đời để hỗ trợ cho nghành kinh doanh 

conex, và ngx hành kim loại conex hỗ trợ cho cơ sở sản xuất xe lăn. Hai cái song song hỗ tương cho nhau. 

Conex tôi luôn mua giá cao và giá bán rẻ hơn mọi người, nhưng vẫn có lời. Tôi làm không giống mọi người. 

Conex mua về,  tôi phân chia làm bốn hạng, từ tốt tới xấu, cắt nhẵn gọn gàng. Ai mua loại nào bán loại ấy, 

cân đo đúng, tiền bạc song phẳng, giao tới tận nơi, không thiếu không dư. Quan niệm của tôi là, dư cho mình 

lấy gì lời, thiếu cho người ai làm ăn với mình. Mua rẻ ai mà bán, bán đắt ai mà mua. 

Trong kinh doanh, việc mua và bán phải đúng giá cả và giữ uy tín là yếu tố chính để thành công. Có 

nhà, có cơ sở sản xuất, vợ chồng con cái sum họp, cha mẹ tôi thỉnh thoảng vào thăm, mừng cho con. 

Tôi đưa cha tôi đi thăm thằng con trai Nguyễn Tiến Huy, sinh năm 1969. Những ngày đầu vào Sài 

Gòn, tôi đã gặp một người con gái hơn tôi bốn tuổi, sinh ra Huy. Sau đó vì không hợp nhau, và vì chiến cuộc 

nên chúng tôi tự động xa nhau. Tiếp đến là cuộc sống đầy gian truân, nên dù nhiều lần nhớ con đến đứt ruột 

cũng chưa có cơ hội về thăm người xưa, Nguyễn Thị Kim Ngân. Đứa con lớn lên không biết mặt cha. Tôi chỉ 

nuôi nó đến một tháng tuổi. Ngày nhỏ, Huy không được nuôi bằng sữa mẹ, phải cho bú bằng sữa bò, nhưng 

bú vào là đi chảy, chữa thế nào cũng không khỏi. Sau tình cờ thấy quảng cáo bột Bích Chi, tôi mua về thử 

hòa với sữa cho Huy uống, thì chứng tiêu chảy không còn nữa. Thỉnh thoảng, tôi cũng có ghé qua thăm 

nhưng sự lạnh nhạt của mẹ nó và của gia đình làm cho lòng tôi hững hờ. Từ đó, tôi đi luôn, gặp và lấy vợ. 

Cha tôi lần đầu gặp và biết cháu nội. Năm đó Huy đã 13 tuổi, học lớp 6 trường Minh Khai, lại là học 

trò cô Nguyễn Ngọc Huệ, bạn cùng lớp với vợ tôi ở trường Gia Long. Huy ốm yếu xanh xao, gầy còm như 

cha nó, vì sự suy dinh dưỡng do lúc nhỏ không được cho bú sữa mẹ. Có một điều làm tôi xúc động, là lúc nó 

13 tuổi, ông nội đến thăm cháu, bỏ quên cái bật lửa. Mười năm sau, đã là giáo viên Cấp III, nó vẫn giữ cái 

bật lửa bên người làm kỷ niệm. Ngoài giờ dạy, Huy học thêm Đại Học Quản trị kinh doanh, và là trưởng một 

cây xăng của tôi. Cha con xum họp một nhà. Năm này cha tôi bị bệnh nặng, vào Sài Gòn ở với tôi để chữa 

bệnh. Tôi không săn sóc cha đầy đủ được vì phải vật lộn với công việc. Hai vợ chồng tôi tất bật ngày đêm. 

Cha tôi bệnh càng thêm nặng, nhưng lại có ý vui, vì thấy con mình chăm chỉ với công ăn việc làm. Tháng 11 

âm lịch, bệnh trở nên trầm trọng hơn, và nhắm không qua khỏi, người đòi về quê. Hai mươi ngày sau, tôi 

nhận được điện tin nhắn về gấp. Chiều ngày 23, tôi cùng Thục Hoán, con gái lớn, sửa soạn lên tàu hỏa. Và 

thay vì đi chuyến tàu Thống Nhất 16 giờ, nhưng vì có ông Bảy Long Xuyên hứa hẹn mua một lượng sắt 

conex 5 tấn, vợ tôi sợ một mình không kham nổi, cầm tôi ở lại để giải quyết, sau đó đi chuyến tàu 19 giờ. 

Tàu giữa đường bị trật đường ray. Người cha trên giường bệnh ngóng trông đứa con trai thân yêu chưa về, 

ông trong triền miên nhớ lại những ngày ấu thơ, đầy kỷ niệm của tôi, rồi đã êm đềm an giấc ngàn thu vào 

chiều ngày hôm trước, 24-11 âm lịch. Sáu giờ sáng hôm sau, tôi tới ga Chí Thạnh và đau đớn nhận được tin 

buồn. Trước giờ lâm chung, người mong sau này các con nở mặt với đời, giàu có, cho bỏ một đời lam lũ 
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nghèo khó của ông. Cha mong tôi về  kịp để lo mồ mả, điều này tôi đã làm được. Khóc cho người cha suốt 

đời vì con cái, nhiều lần vào tù ra khám vì lợi ích của đất nước. Tôi khóc như mưa. Gạt nước mắt, tôi đi tìm 

cho người vùng đất nơi an nghỉ cuối cùng. Khó khăn vô cùng, nhưng may mắn là tôi đã tìm được một mảnh 

đất trên cao. Trước mặt là cánh đồng, xa hơn là dòng sông, xa hơn nữa là dãy núi. Ở đây người ta gọi là Hòn 

Tượng, bên trái là Hòn Quy, bên phải cánh đồng bát ngát, con suôi trong xanh, rặng tre mềm mại vi vu theo 

gió, chạy dài như rồng lúc ẩn, lúc hiện. Dù không đúng quy cách tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, trước Bình 

Điền, mộ của người cũng có đầy đủ sự trù phú của một vùng địa linh: “Tả Thanh Long, hữu Hoàng Qui, tiền 

Bình Điền, hậu  Thư Án”. 

Cứ hoàng hôn về, dãy Trường Sơn trùng điệp, phủ tím màu sương khói, hùng vĩ và hoàng tráng. Nơi 

cửu tuyền chắc chắn cha tôi sẽ vui lòng an nghỉ, đời đời phù hộ cho con cháu. Sinh tiền, người không bao giờ 

ước vọng cao xa, không mong cho con cháu làm vương làm tướng gì, chỉ mong sống thuận thảo, nhu hòa với 

thế nhân. 

Từ năm 1982 đến năm 1985, là thời kỳ hạnh phúc của gia đình tôi, kể từ ngày cưới vào năm 1972, tôi 

ra vùng lửa đạn, rồi khi cuộc chiến đã tàn, trở về bươn chải với đời, theo xe lửa ngược xuôi Bắc Nam cùng 

với những bao hàng phế liệu, với những cô gái ngoài đường. Vợ ở nhà, năm thì mười họa mới hưởng được ít 

giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Tôi cũng không biết con học trường nào. Tôi mãi đi theo miếng cơm manh 

áo. Nhiều lúc vợ tôi hỏi sao anh đi hoài. Tôi nói, anh phải đi, khi nào tìm được một số vốn khả dĩ đủ để về 

Sài Gòn lập nghiệp. Nay nhà đã có, cơ sở sản xuất đã vững vàng, mơ ước của tôi đã thành hiện thực. Tôi bắt 

đầu quan tâm đến đời sống, việc học hành của các con. Đầu năm học 1983, tôi được bầu làm phó chủ tịch 

Hội Phụ huynh học sinh trường Lạc Long Quân. Tôi phải lo công việc giúp đỡ cho nhà trường, giúp thầy 

Định, Hiệu trưởng, ổn định kỷ luật trật tự trong hàng ngũ học sinh. Trường nằm trong khu nghĩa địa Quảng 

Đông, xung quanh là xóm lao động, rất nhiều trẻ bụi đời sống lang thang. Người sống và người chết ở chung 

với nhau. Trẻ bụi đời thường lấy đá ném vào trường. Sân trường hẹp, học sinh đông. Một hòn đá rơi vào là 

có học sinh đi bệnh viện. Học trò nghịch ngợm. Thầy cô giáo la rầy kỷ luật, nó về  kêu cha mẹ, anh em tới trả 

thù thầy cô. Phụ huynh học sinh xúc phạm thầy cô khi con họ bị xử lý kỷ luật. Bức xúc trước hoàn cảnh này, 

tôi thay mặt phụ huynh học sinh, xin lỗi thầy cô giáo, và đến từng nhà làm việc với cha mẹ của những em 

học sinh có thái độ khiếm nhã. Tôi cũng phối hợp với công an phường, ngăn chặn trẻ bụi đời ném đá vào 

trường. Tôi thường đến can thiệp, những vụ học sinh đánh lộn và học sinh đánh lộn với trẻ bụi đời. 

Thời gian này cũng là thời gian hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Vợ chồng lấy nhau đến nay 13 năm 

lưu lạc. Tôi mãi miết đi theo cuộc đời trôi nổi, ba năm chiến tranh và mười năm trôi dạt theo cuộc sống trên 

những chuyến tàu, những chuyến xe. Nay vợ chồng con cái xum họp dưới mái nhà. Vợ tôi mới thấy thế nào 

là hạnh phúc và cũng thật sự mới biết chồng mình là ai. Thời còn đi học, vợ tôi có hai người bạn thân cùng 

lớp, Bích Liên và Ngọc Huệ. Ngọc Huệ là con nhà tư sản, chủ hang xe đò Sài Gòn – Đà Lạt, cùng học với vợ 

tôi dưới mái trường Gia Long, cũng là người giúp đỡ chúng tôi những lúc ngặt nghèo, những lần về phép 

không tiền xe về lại nơi làm việc, những lần con đau ốm không tiền thuốc, không sữa cho con. Sau gần 10 

năm lưu lạc không gặp nhau, kẻ có chồng con, người tiếp tục học. Ngọc Huệ tốt nghiệp Cử nhân Khoa học 

rồi đi dạy ở Long An. Đường đi dạy ngang nhà tôi, nên thường ghé chơi. Cô đã có chồng, có con, nhưng đã 
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chia tay, tình bạn ngày xưa thơ ấu lại khắng khít hơn dưới mái nhà tranh của gia đình tôi. Vợ tôi bây giờ có 

nhà với chồng con, và lấy làm hãnh diện về người chồng mà ngày xưa Ngọc Huệ không mấy đồng ý. Đời 

sống thầy cô giáo khó khăn. Ngọc Huệ chuyển về dạy ở Sài Gòn, và để tạo thêm thu nhập cho cuộc sống, cô 

giáo Ngọc Huệ có thêm một nghề tay trái là làm kế toán cho cơ sở chúng tôi, tình nghĩa cũng trọn vẹn. 
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CHIẾC XE LĂN RA ĐỜI 

Tôi có quen anh Võ Hữu Hùng, thiếu tá Cục Quân y. Kho 706 có nhiều thùng conex, nên tôi làm 

quen để mua. Anh Hùng nói, bán thì khó, làm được xe lăn tay đổi thì dễ hơn. Ở trong ngành, anh biết là 

thương binh cần nhiều xe lăn. Tôi như bừng tỉnh… Phải làm  một cái gì đó để lại cho đời, giúp đời thiết thực. 

Nghe anh nói làm xe lăn, tôi nghĩ giá nào tôi cũng phải theo, vì nó đi đúng hai điều mà tôi từng mơ ước  - 

như bảy năm trước, tôi có lần nói với vợ. Dạo đó, tôi còn khổ lắm, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Chở 

vợ bằng xe đạp đi trên đường Nguyễn Cảnh Chân, một hôm, tôi thấy một người liệt hai chân nằm trên miếng 

ván và hai tay bơi trên đường. “ Cá bơi dưới nước, người bơi trên cạn”. Tôi nói với vợ, sau này giàu có thấy 

ai tàn tật đi thế này, anh sẽ cho mỗi người một chiếc xe lăn. Tôi bắt tay vào việc ngay, không ngần ngại dù  

thế nào cũng theo. Bắt đầu làm thử vào dịp 22/12/1986. Đơn vị Cục Quân y cần 30 chiếc xe cho thương binh. 

Tôi mạnh dạn ký hợp đồng. Đơn  vị đưa cho tôi một số xe cũ, nhận về cải tạo. 

Ông cha mình nói, vạn sự khởi đầu nan. Cái khó của người xưa thế nào khi khởi công thì không biết, 

còn cái khó của tôi quá cỡ để nói. Cơ xưởng mới mở, thiết bị máy móc không có. Trên đất nước Việt Nam 

làm gì có thợ xe lăn tay, làm gì có kỷ sư lăn tay. Tôi phải tự túc tất cả. Đem xe lăn cũ về cạo sửa, gởi đi xi 

mại. Chỗ xi mạ chưa quen, tiền quân đội trả ít, do đó xi không đạt yêu cầu, tróc lên tróc xuống. Nguyên liệu 

thiếu hụt, cái có cái không. Chỉ có hai cái gá đệm chỉ cần sắt ốp-la dày 5 ly, bề bản 40 ly. Thế mà không tìm 

đâu có, phải thuê người ta cán sắt dẹp, cán nguội sắt giòn. Làm xong đưa vào xưởng. Ông Hà Viên, chuyên 

viên kỷ thuật, bẻ cụp cụp, nghe xót xa cả ruột. Hồi ấy, tôi giận ông. Nhưng nay nghĩ lại mới biết mình làm tồi 

quá, phải bỏ đi thôi, chỉ còn có cố gắng, xoay xở trăm chiều. Có lúc tưởng đã bỏ cuộc. 

Ngày nào cũng xe lăn, giờ nào cũng xe lăn. Tối ngủ đem cả bánh xe, càng xe lăn lên đầu giường. Giật 

mình cầm lên nhìn. Đi xe Honda, để cái bộ bánh con trước xe, gặp đèn đỏ ngừng lại, nhìn vào bánh con, 

quên chạy. Xe sau bóp còi in ỏi, vẫn đứng nhìn. Người đi xe Honda phía sau, người đi xe ô tô phía sau réo 

lên, chửi đồ điên, thằng điên, tôi vẫn đứng nhìn. Đúng là như điên. 

Tôi có cách làm việc trong cả giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, tôi cho các dữ liệu vào đầu, những điều cần 

suy nghĩ, rồi ngủ để đầu óc làm việc. Khi tỉnh giấc có thể giải quyết công việc với khẩu hiệu “chuyên cần, 

làm ngay ôn bằng trí”. Khi không có việc gì bằng chuyên cần; và việc gì có thể làm, là làm ngay. Cho đầu óc 

suy nghĩ lúc ngủ. Thưở còn đi học, gặp những bài toán khó, nhất là hình học không gian, trước khi lên 

giường, tôi vẽ bài toán vào đầu, và để tập vỡ ngay đầu giường, rồi ngủ. Có khi nữa đêm thức giấc, làm ngay 

banif toán rồi lại ngủ tiếp. Vấn đề xe lăn cũng vậy. Càng bánh xe con. Tôi phải hỏi cao bao nhiêu? Độ lệch 

bao nhiêu thì nó quay? Cứ thế mà hỏi, và tự trả lời bằng thực tế. Giàn đại tử ruột còn lại Sĩ, Đức, Tiến, Tú, 

sau này có thêm Cường. Tôi quay mấy thằng em như con vụ, hết việc này đến việc kia. Có lúc tụi nó đầu 

hàng, trả lời thẳng làm không được. Tôi hỏi sao không được? Làm đi, tao ngồi đây, mày almf không được tao 

chịu? Tôi ngồi tại chỗ , xem Sỹ làm tay tì của gá đệm xe lăn. Làm xong, được rồi đó. Vậy mà nói không 

được. Cố gắn lên con. Tôi bảo  nó cố gắng mà như nói cho chính mình. 
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Còn biết bao là công đoạn tiếp theo. Bàn để chân, đùm nhôm, mâm bánh bằng nhôm. Cứ tuần tự tuần 

việc. Mày mò tìm cho ra chỗ đổ khuôn cát, năn nỉ người ta. Số lượng mình làm quá ít, làm khuôn tốn tiền. 

Không biết việc mình làm tới đâu, almf rườm rà rồi bỏ thì ăn mày, nên chỉ dám đặt thợ làm khuôn cát. 

Khuôn bằng cát, mỗi bánh xe đúc một khuôn, đổ xong, để nguội, đập bể khuôn lấy sản phẩm. Số lượng vài 

chục cái, ít quá nên mới năn nỉ thợ mới nhận làm. 

Mọi việc rồi cũng giải quyết được. Được, là cứ cho vậy mà thôi. Bây giờ nhìn lại thấy cái gì cũng thô 

thiển, cục mịch. Cái càng bánh con vẫn chưa thông qua được. Tôi có bạn thân là Lê Đức Hùng, ở Đà Nẵng. 

Thời sống tại Đà Nẵng tôi ở nhà Đức Hùng. Mẹ Hùng thương tôi như con. Em Hùng là Cường, lúc đó còn 

thò lò mũi xanh, hay khóc nhè. Năm 1986, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, Cường làm công nhân nghành 

tiện, ham chơi, tối ngày bè bạn nhậu nhẹt, nhảy đầm, bán cả xe. Cả nhà chịu không nổi, gởi vào cho tôi dạy 

dùm. 

Tình cũ nghĩa xưa, tôi nhận lời, đem hết tâm huyết hướng dẫn cho thằng em thật công phu. Việc đầu 

tiên là cho Cường chơi đến lúc nào chán thì thôi, muốn ăn thì ăn, muốn làm thì làm. Tháng đầu, Cường đi 

nhiều hơn ở, chơi nhiều hơn làm. Bắt đầu tháng sau thì ngược trở lại công thức, làm nhiều hón chơi. Lúc đầu 

muốn Cường làm thì phải năn nỉ, Cường làm dùm anh cái này, cái nọ, chỉ cho làm mấy chục càng xe con, 

chọn một cái tương đối, khen đẹp, rồi thưởng tiền khích lệ. Sau ba tháng tôi bắt đầu la. La vừa vừa, sợ nó bỏ 

việc. Sau bốn tháng tôi làm bộ dữ, cho vào tháng kỷ luật, đụng đâu la đó. Bỏ việc đi uống cà phê cũng la. 

Đến tháng thứ sáu, thằng em chịu làm. Một năm sau thằng em cưới vợ. Cùng với gia đình, tôi đứng ra cưới 

vợ cho Cường, lấy cô Mai gần xưởng. Vợ chồng tôi mừng cho mấy chỉ, mẹ Cường cho mấy chỉ. Thằng em 

có tiền bỏ sở không làm nữa, đi làm nơi khác. Một năm sau, có con, nhưng vốn liếng bay hết, thất nghiệp 

nằm nhà. Vợ bệnh phải mổ thận. Túng cùng, vợ bồng con sang mượn tiền. Tôi không cho mượn, mà cho 

luôn, để vợ chữa hết bệnh. Tạm giải quyết công ăn việc làm cho Cường làm lại, tôi trả lương thấp như người 

mới tập sự. Tôi hỏi: 

- Cường, em tính làm với anh bao lâu? 

- Dạ, em sẽ làm suốt đời ! 

Nhưng làm cũng chỉ tàm tạm, cũng thường uống cà phê với bạn, và rủ cả thợ đi uống trong giờ làm 

việc. Tôi lại la cho một trận nữa. 

Một hôm, tôi ở cây xăng Bình Thái, nhận được điện thoại, ở Kiến Tường có chuyện rắc rối, thưa kiện. 

Nguyên do là, Cường chỉ cho người tàn tật mua một chiếc xe lăn. Hôm sau người tàn tật tới mua mà không 

đưa tiền huê hồng cho Cường, Cường rủ bạn bè chận đường làm hung, đòi tiền huê hồng, người tàn tật khóc 

lóc, còn 50.000 đưa hết cho Cường. Chuyện rùm beng ở nhà. Con tôi phải gọi điện thoại báo. Tôi gọi Cường 

vào, la cho một trận: 

- Sao mày tàn nhẫn vậy? Hết chỗ ăn sao mày ăn của người què? Mày phải trả lại cho người ta 

ngay, đem tới nhà mà trả. Mày sống phải có lương tâm chứ. Cơ sở xe lăn tay đâu phải chợ trời Honda mà 

làm như vậy. Để đức cho con, mày làm vậy coi được không? Mày mà lấy tiền người tàn tật, tao đuổi việc 

mày liền, và thề không bao giờ nhìn mặt mày nữa! 
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Thằng em nghe tôi chửi, đem tiền trả lại, về nhà ăn chay một tháng, từ đó đến nay, tính tình thay đổi 

hẳn. Tôi đã dạy được thằng Cường bằng chính tấm lòng của tôi. Ở với tôi, Cường cũng thấy là tôi đối xử với 

mọi người vị tha, nhất là người tàn tật. Tôi giúp đỡ hết lòng, làm gì được cho họ là tôi làm. Không có người 

tàn tật nào đến mua xe lăn mà tôi để họ về không. Giá nào tôi cũng bán cho họ. Lúc bớt ít, lúc bớt nhiều, và 

nếu thấy cần, tôi cho luôn xe để họ có đi. 

Ngày 22-12, sản phẩm xe lăn của tôi ra đời, trong những điều kiện khó khăn. Tôi giao 40 chiếc xe lăn 

đầu tiên cho Cục Quân y, do thiếu tá Hùng tiếp nhận. Tôi đã có đà, tiếp tục sản xuất xe lăn tay, một sản phẩm 

mà tôi đắc ý. 

Tết năm Đinh Sửu 1987 đến với gia đình tôi, thanh bình và vui tươi. 

Tôi lại lái chiếc xe Peugeot màu xám đen qua cầu Sài Gòn vào buổi sáng, người ngồi cạnh tay lái là 

vợ tôi, cũng là người tay “hòm chìa khóa” của tôi. Vợ tôi Lê Thị Hơn, sinh năm 1954, quê Cần Guộc, nơi 

còn hình bóng cụ Nguyễn Đình Chiểu. Tôi  là người vốn thích văn thơ, tôi không ví mình là Lục Vân Tiên, 

nhưng cuộc đời tôi cũng là cuộc đời lận đận, gặp được em, cô nữ sinh Gia Long ngày nào, tôi tưởng như 

mình được gặp Nguyệt Nga, là người con gái mang trong tâm hồn “Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”. 

Chúng tôi sống với nhau đã 26 năm với ba mặt con: Nguyễn Thục Hoán sinh năm 1972 đang học để lấy bằng 

Thạc sĩ ở Mỹ, Nguyễn Tường Oanh sinh năm 1974 hiện là giảng viên Trường Đại Học Bách Khoa, Nguyễn 

Kinh Quốc sinh năm 1985- con út, học sinh lớp 8 trường Colette, nó có thể  bập bẹ tiếng Anh với khách nước 

ngoài đến thăm xưởng xe lăn. Năm lên tám tuổi, nhân ngày sinh nhật 47 tuổi của tôi, nó phát biểu: 

- Ba là người ba tốt nhất! 

Tôi hỏi: 

- Lý do? 

Nó ngước cặp mắt trong trẻo nhìn tôi: 

- Thứ nhất ba dám chơi với con như bạn. 

- OK, rất đúng! 

Xe tôi đang qua cầu Sài Gòn mà tưởng như dòng sông Hà Bằng đang trôi dưới mắt tôi, đang chảy 

trong mạch máu của tôi. Từ một quê nghèo, ra đi, tôi mang theo trong tâm hồn cả núi, cả sông, cùng bao kỷ 

niệm vui buồn và cả khát vọng của tuổi thơ. 

                                                                                                                                 Sài Gòn 30/07/1988 

NGUYỄN TIẾN TOÀN 

 



Khát vọng tuổi thơ                                                                                                                 Nguyễn Tiến Toàn 

 

49 
 

NHỮNG CHIẾC XE LĂN HẠNH PHÚC 

                                                    VŨ THANH 

Ở giải Marathon TP.Hồ Chí Minh 1996, người ta thấy anh thay mặt Hội Thể thao người khuyết tật 

Việt Nam trao quà cho đại diện đoàn vận động viên khuyết tật Singapore. Anh chăm chút cho các vận động 

viên xe lăn và bồn chồn, hồi hộp theo dõi họ trên đường đua với tấm lòng người cha.Tối hôm đó, trong buổi 

họp mặt thân mật mừng thắng lợi, các vận động viên khuyết tật đã làm náo động cả hội trường lớn của Nhà 

Văn hóa Lao động. Tôi đứng lặng, sững sờ, ráng cầm những giọt nước mắt cảm động và xót xa khi nhìn 

những chàng trai, cô gái trên những chiếc xe lăn. Chiếc xe như có hồn, hay đã hòa lẫn với thân thể họ làm 

một. Nó tưng bừng, hớn hở. Nó nhúng nhảy, bước tới, bước lui rồi xoay tròn theo điệu nhạc khiêu vũ. Nó 

ngời ngời một sức sống lạc quan, vượt lên mọi nỗi đau đớn, bất hạnh mà số phận đã dành cho họ. Họ hát, họ 

đọc thơ.  Rồi hân hoan nghe  giọng hát của anh bạn đại diện cho trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Rồi âu yếm 

tặng hoa cho nhau.Rồi nói nói, cười cười và nâng ly mừng thắng lợi. 

Anh bước lên, cao hứng đọc thơ của hai nhà thơ, hai người bạn viết tặng anh, tặng những người 

khuyết tật. Cả hai đều nói về những chiếc xe lăn. Người ta gọi anh là “vua xe lăn”, là “người làm ra chiếc xe 

lăn từ thiện”… 

Đọc bài báo tôi viết về giải Marathon, về anh và niềm vui của những vận động viên khuyết tật, người 

bạn thân bảo: 

- Ông này là thương binh hay bị khuyết tật vì sao vậy? 

Tôi mỉm cười, nhớ lại lần đầu gặp anh.Ở Vũng Tàu, tháng 10/1994, khi chúng tôi cùng dõi theo cuộc 

thi Hoa hậu. Người đồng nghiệp vui vẻ giới thiệu: 

- Anh Nguyễn Tiến Toàn, Giám đốc Xí nghiệp Kiến Tường… 

Cái tên rất quen thuộc. Nó gắn bó với những chiếc xe lăn, và câu chuyện nghĩa tình với những người 

khuyết tật. Đến mức, chính tôi lúc đó cũng ngạc nhiên khi nhìn anh: vạm vỡ, khỏe mạnh và… lành lặn. 

Gương mặt phúc hậu với nụ cười tươi rói, và ánh mắt lấp lánh sau cặp kính. Khi đã trở nên thân mật, tôi mới 

thú thực với anh điều đó. Anh cười lớn: 

- Tôi cũng có tật thật… chỉ cái tật thương người… 

Anh bắt đầu sự nghiệp của mình từ một cơ sở cơ khí, năm 1982, từng lận đận, khó khăn. Đã có có lúc 

trắng tay. Đã có thời vợ chồng con cái dắt díu nhau qua tận Campuchia cả năm trời để tìm cách làm ăn. Cho 

tới khi đất nước mở cửa, và luồng gió mới nhen dậy những đốm lửa đầu tiên của nền kinh tế thị  trường… 

Năm 1987, qua người bạn là sĩ quan quân đội, anh được biết các thương bệnh binh đang rất cần xe 

lăn. Thăm một quân y viện, anh day dứt mãi khi thấy anh em phải chung nhau mấy người một chiếc xe lăn. 
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Thời đó xe chỉ nhập ngoại nên rất hiếm. Anh nghĩ tới việc tự sản xuất xe lăn. Ròng rả cả năm trời, mất ăn 

mất ngủ. Làm thử, bỏ, rồi lại thử. Những chi tiết, phụ tùng xe lăn theo anh vào cả từng giấc ngủ. Vứt đi 

khoảng hai chục chiếc, xe mới đạt yêu cầu. Một người vợ nông cạn có thể nóng ruột, bàn ngang hoặc chì 

chiết, trách móc khiến chồng nản lòng. Nhưng vợ anh, chị Lê Thị Hơn,  một phụ nữ đầm thắm. Chị lặng 

thầm và tận tụy lo lắng cho anh, chia xẻ cùng anh mọi lo âu, trăn trở để làm cho bằng được. Họ đã được đền 

bù xứng đáng bằng những niềm vui thành công. Đợt đầu, anh chị giao cho quân y viện 25 chiếc, những chiếc 

xe lăn đầu tiên của Việt Nam. Sau đó, anh lại nghiên cứu chế thêm xe lắc tay để những người khuyết tật dễ 

dàng di chuyển trên đường. Loại xe này nước ngoài không làm. Nay thì xưởng sản xuất đã ổn định với vài 

chục công nhân. Anh chị còn nhận sửa xe lăn hầu như miễn phí. Bởi vậy, dù còn sản xuất đá xây dựng và 

kinh doanh xăng dầu, nhưng xí nghiệp Kiến Tường vẫn được biết tới nhiều nhất như một doanh nghiệp 

chuyên về xe lăn. 

Mùa mưa năm 1991, một người đàn ông nhỏ bé, lê lết nặng nhọc trên đôi nạng gỗ tìm tới xí nghiệp 

Kiến Tường. Đôi chân và một tay quặt quẹo do dị tật bẩm sinh, anh vẫn kiếm sống bằng nghề bán vé số ở Đà 

Lạt. Vé số để trong túi, mỗi giờ anh chỉ lê chừng 50 mét. Lặn lội suốt ngày, anh kiếm được vài ba ngàn đồng. 

Nhưng chỉ dám ăn tiêu đi hai ngàn, còn một ngàn đồng nhỏ nhoi, anh dành dụm cho ước mơ của mình: mua 

chiếc xe lăn tay Kiến Tường để làm kế sinh nhau. Nhưng anh không ngờ, số tiền chắt chiu mồ hôi nước mắt 

đó sau bao nhiêu chặng xe và lăn lóc suốt hai ngày trời, khi đến được xí nghiệp thì chỉ còn đủ cho… một 

phần ba chiếc xe lắc tay! Anh cũng không ngờ anh chị Toàn vẫn đón tiếp, lắng nghe câu chuyện của anh, và 

bán cho anh chiếc xe anh hằng mơ ước. Anh lên xe hết sức khó nhọc. Và lại không ngờ là phải khó khăn, vất 

vả đến thế để làm quen với “giấc mơ” của mình. Đôi tay bị tật quá yếu ớt, chẳng chịu theo ý anh. Ngày đầu 

anh không sao điều khiển được nó. Anh đã hoảng hốt với ý nghĩ thất vọng: “Trời đất! Có lẽ trời bắt tôi phải 

chịu kiếp lê lết suốt đời thôi!...” Nhưng bằng con mắt nghề nghiệp, anh Toàn biết rằng người đàn ông bất 

hạnh đó sẽ đi được nếu anh ta cố gắng, và nếu chính anh phải giúp anh ta tập luyện. 

- Anh Phước ơi, ráng lên đi! Tôi tin anh có thể đi được, và chiếc xe lăn này sẽ là cứu cánh của đời 

anh… 

Giọng anh Toàn tha thiết, động viên. Và họ bắt tay vào tập dợt. Trời nắng chang chang. Người đàn 

ông tàn tật ngồi trên xe, mặt mày căng thẳng, nhăn nhó trong sự cố gắng tột độ để vượt lên chính mình. Anh 

Toàn trần trùng trục, hùng hục chạy một bên, vừa đẩy xe vừa giúp anh ta điều khiển. Cả hai đều nhễ nhại mồ 

hôi, mũi và miệng thi nhau thở hồng hộc… 

Một ngày trôi qua. Rồi tập thêm ngày nữa, và họ đã thành công. Anh Toàn mừng lắm. Anh bảo người 

khách hàng mới ở lại ít bữa, chạy xe cho quen rồi về. Phước rụt rè hỏi mượn lại ít tiền mua vé số đi bán: Anh 

không muốn ở không, vừa thử xe, lại “thử thời vận” ở thành phố. Tối đó, Phước trở về, mặt mày rạng rỡ: 

- Có xe này tôi đi lại dễ dàng, bán được lắm! Hay anh chị cho tôi ở lại đây một thời gian… 

Và anh ở lại, được sắp xếp chỗ ăn ở đàng hoàng. Các công nhân ở xí nghiệp thấy tấm lòng của anh 

chị Toàn với Phước, lại cảm thông với hoàn cảnh của anh, nên rất tận tình giúp đỡ, từ bữa ăn, giấc ngủ tới 
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việc tắm rửa… Phước ở lại Sài Gòn suốt sáu tháng mùa mưa năm đó. Mỗi ngày bán vé số, anh thu được hai 

mươi ngàn đồng. Anh Toàn thường hỏi Phước tỉ mỉ về tình trạng chiếc xe, để biết nó có nhược điểm gì mà 

sửa chữa, khắc phục. 

Rồi từ đó, cứ mỗi mùa khô Phước về Đà Lạt, mùa mưa lại sống và bán vé số ở Sài Gòn. Anh đã thành 

một người thân trong gia đình Kiến Tường như thế. Có lần anh Toàn vui vẻ nói đùa với anh: 

-Ở đây chỉ có hai người đi về được phục vụ. Là tôi, phải có người mở cửa cho xe vào, và anh, không 

những mở cửa mà còn phải dắt xe, bồng bế anh vào nữa. 

Phước cười, ánh mắt ấm áp một niềm trìu mến và biết ơn. Hai năm sau anh có vợ, rồi có con… 

Anh Toàn mỉm cười, ánh mắt đọng lại một thoáng ưu tư, sâu lắng: 

- Đời thực lắm nỗi bất ngờ… Có lần lên Đà Lạt, tôi ghé thăm, mới biết Phước là em trai một 

người bạn học cùng trường với tôi ở Đà Lạt 30 năm trước. Người bạn đó sau ra chiến khu năm Mậu Thân rồi 

mất tích. Nhìn đứa con bụ bẫm và người vợ nhỏ nhắn của Phước, tôi lặng đi với bao nỗi buồn vui lẫn lộn. 

Buồn vì người bạn xưa không còn được gặp, lại vui vì mái ấm gia đình rất xứng đáng với một người đầy ý 

chí, nghị lực như Phước. Họ đã được đền bù bằng hạnh phúc đơn sơ nhưng thấm đượm. Bất giác, tôi thấy 

lòng vui hơn, thanh thản hơn với ý nghĩ: Mình đã góp một phần với anh để vun vén cái ý chí đó, cái hạnh 

phúc đơn sơ đó… 

Rồi không dừng lại ở những chiếc xe lăn tay, lắc tay thông dụng, anh chị đến với xe lăn đua. 

Năm 1992, ba vận động viên xe lăn nước ngoài tới thành phố dự giải Marathon đã phải “về không” vì 

ta chưa có môn thi này. Họ để lại cho anh chị với giá 2.500 USD một chiếc. Giá hữu nghị, bởi xe ngoại mới, 

giá khoảng 3.000 USD. Thành lập đội vận động viên xe lăn của thành phố, và có xe để họ tập luyện, thi đấu, 

chuẩn bị cho mùa giải sau đã trở thành yêu cầu bức thiết. Với sự cảm thông, độnhg viên và giúp đỡ của vợ, 

anh lại lao vào nghiên cứu mẫu xe ngoại để tìm cách tự chế. 

- Xe lăn đua phải hết sức gọn, nhẹ và bền chắc. Xe ngoại dung hợp kim đặc biệt mà trong nước 

chưa làm được… 

Anh chỉ vào những chiếc xe lăn đua của ngoại và của anh đang tụ tập bên bãi đích cuộc đua Marathon 

và bảo. Tôi ngắm nghía, xem xét những chiếc xe. Qủa thật xe của anh còn nặng hơn, nhưng kiểu dáng khá 

đẹp và chắc chắn, có thể nói không thua gì xe ngoại. Giá lại chỉ khoảng 1 triệu đồng. Nhưng riêng xe lăn đua 

anh chị làm riêng theo kích cỡ từng vận động viên. Khi tập luyện, thi đấu, chỗ nào họ chưa ưng ý anh chị cho 

họ sửa và thay ngay. Chiếc xe lăn đua Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn. Đội ngũ vận động viên xe lăn 

cũng trưởng thành rất nhanh, và đã đạt tới những thành tích đáng mừng. Tại giải Marathon xe lăn Singapore 

1994 với 9 nước tham gia, chị  Ngọc Bảo đã giành huy chương đồng. Giải năm nay ở thành phố Hồ Chí 

Minh, có 77 vận động viên xe lăn thì Việt Nam chiếm 55, trong đó thành phố có 40 người. Chị Võ Thị Kiều 

Chinh đã về nhất nữ với chiếc xe lăn và lá cờ nhỏ của xí nghiệp Kiến Tường. 
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Cả hai nữ vận động viên này đều có tổ ấm của mình, với người chồng cùng cảnh ngộ, với nghề may 

kiếm sống, và niềm vui, nghị lực phi thường để luôn rèn luyện, vươn lên. Anh chị gắn bó với họ, với những 

người khuyết tật không chỉ bằng quan hệ của một nhà doanh nghiệp với khách hàng, mà còn bằng tình 

thương, bằng ý chí giúp họ vượt lên số phận để sống vui tươi, có ích hơn. 

Rất dễ hiểu sao trong mái ấm của anh chị, những vận động viên xe lăn và người khuyết tật thường lui 

tới với những tình cảm gần gũi như ruột thịt. 

Bất giác, trong tôi hiện lên mồn một hình ảnh các chàng trai cô gái trên những chiếc xe lăn. Họ xúm 

xít, quay quần thành một vòng tròn vui nhộn. Ở giữa là những chàng “quậy” nhất đang “nhảy múa” tưng 

bừng theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng, do động tác thái quá, một chiếc xe lăn đổ nhào. Tiếng cười, la ré lên. 

Mấy người xúm lại, giúp anh chàng vẫn tươi  hơn hớn lên xe… nhảy tiếp. Và anh đứng giữa vòng vây thân ái 

đó, nụ cười lấp lánh sau cặp kính, trên gương mặt và cả trên những sợi tóc ngắn run run theo mỗi nhịp anh 

hất nhẹ mái đầu. Anh cao hứng đọc thơ: 

… Chiếc xe lăn qua những nhịp cầu… 

… Chiếc xe lăn xinh xắn chào mời 

Cuộc lăn bánh về một miền nhân ái 

Tâm hồn ơi, rồi ngươi sẽ tái sinh!... 

Giọng anh ấm áp và sang sảng, đôi tay vung lên hạ xuống nhịp nhàng như người nhạc trưởng. Họ hân 

hoan nhìn anh, nghe anh và hòa giọng đọc theo.  Bài thơ về những chiếc xe lăn và những con người có trái 

tim yêu đời, yêu người nồng nhiệt, vượt lên mọi nỗi bất hạnh. Họ hòa vào nhau trong niềm vui, niềm say 

đầm ấm, bên những chiếc xe lăn hạnh phúc. 

Tháng 4/1996 

 


